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LISTA ABREVIERI  

APM AG – Agen iaăpentruăProtec iaăMediuluiăARGE  
ANPM – Agen iaăNa ional ăpentruăProtec iaăMediului 
CO - Monoxid de carbon 
NOx ( NO2) – Oxizi de azot ( dioxid de azot) 
SO2 – Dioxid de sulf 
PM 10 , PM2,5 – Particule în suspensie  
Pb – Plumb 
Cd – Cadmiu 
As – Arsen 
Ni – Nichel  
Hg - Mercur 
O3 – Ozon 
C6H6 –Benzen 
HAP – Hidrocarburi aromatice policiclice 
BAP – Benzo (a) piren 
VL – Valoareălimit  
VT – Valoareă int  
NCA – Nivel critic anual 
DJ – Drumăjude ean 
DN – Drumăna ional 
CF – Caleăferoviar  
GN – Gaze natural 
GPL – gaz petrolier lichefiat 
INS – InstitutulăNa ionalădeăStatistic  
INSP - InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic  
CNSISP – CentrulăNa ionalăpentruăStatistic ă iăInformatic ăînăS n tateăPublic  
IPPC – Prevenireaă iăControlulăIntegratăalăPolu rii 
EMEP/EEA – Air pollutant emission inventory guidebook 
ml – metru liniar ( pentru lungimi) 
PC – pessenger cars = autovehicule pasageri 
LCV – light commercial vehicleăţăvehiculeăcomercialeăusoareă˂3,5ăt 
HDV - Heavy-duty vehicles > 3,5 t = vehicule comerciale grele > 3,5 t 
PMCA – Planădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiă 
RNMCA – Re eauaăNa ional ădeăMonitorizareăaăCalit iiăAerului 
CJ – Consiliulăjude ean 
PIE – Prag inferior de evaluare 
PSE – Prag superior de evaluare 
LPS – surse mari punctiforme 
LIN –  surse liniare 
SRF - surseădeăsuprafa  
TEN-T – Reteaua Trans- European ădeăTransport 
POR – PlanăOpera ionalăRegională 
POS – PlanăOpera ionalăSectorial 
PNDL – ProgramulăNa ionalădeăDezvoltareăLocal  
FEDR - FondulăEuropeanădeăDezvoltareăRegional .  
AFM – Administra iaăFonduluiăpentruăMediu 
LT- Traficău oră,ăex.ăcamioaneă2ăosii 
MT – Trafic mediu, ex. camioane 3 – 4 osii 
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HT – trafic greu, ex.camioane > 4 osii 
Bus – autobuze / autocare 
Cars – autoturisme 
UE – UniuneaăEuropean  
JUD – Jude  
Nr.- num r 
CESTRIN- CentrulădeăStudiiăTehniceăRutiereăşiăInformatic  
NFR (cod) – Nomenclatorulădeăraportareăaăemisiilorădeăsubstan eăpoluanteărezultateădinăactivit ileă
economice; NomenclatorăcomunădeăraportareălaăsecretariatulăCLRTRAPă(Conven iaăprivindăpoluareaă
atmosferic ătransfrontalier ) 
Cap. – capitolul 
Comb. - combustie 
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GLOSAR DE TERMENI 

❖ Aerăînconjur toră- aerulădinătroposfer ,ăcuăexcep iaăceluiădeălaălocurileădeămunc ,ăastfelăcumăsuntă
definiteăprinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1091/2006ăprivindăcerin eleăminimeădeăsecuritateăşiăs n tateă
pentruăloculădeămunc ,ăundeăpubliculănuăareădeăregul ăaccesăşiăpentruăcareăseăaplic ădispozi iileă
privindă s n tateaă şiă siguran aă laă loculă deă munc  (Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 
înconjur tor) 

❖ Poluant - oriceăsubstan ăprezent ăînăaerulăînconjur torăşiăcareăpoateăaveaăefecteăd un toareăasupraă
s n t iiăumaneăşi/sauăaămediuluiăcaăîntregă(Legeaănr.104/2011ăprivind calitatea aerului 

❖ Nivel - concentra iaăunuiăpoluantăînăaerulăînconjur torăsauădepunereaăacestuiaăpeăsuprafe eăîntr-o 
perioad ădeătimpădat ă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor)  

❖ Evaluare - oriceămetod ăutilizat ăpentruăaăm sura,ăcalcula, previziona sau estima niveluri (Legea 
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Valoareă limit ă - nivelulă stabilităpeăbazaăcunoştin eloră ştiin ifice,ă înă scopulăevit riiă şiăpreveniriiă
produceriiăunorăevenimenteăd un toareăşiăreduceriiăefectelor acestoraăasupraăs n t iiăumaneăşiăaă
mediului ca întreg, care se atinge într-oăperioad ădat ăşiăcareănuătrebuieădep şităodat ăceăaăfostăatinsă
(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Nivel critic - nivelulăstabilităpeăbazaăcunoştin elorăştiin ifice,ăcareădac ăesteădep şităseăpotăproduceă
efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, 
darănuăşiăasupraăoameniloră(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Planulădeămen inere aăcalit iiăaeruluiă- reprezint ăsetulădeăm suriăpeăcareătitularul/titulariiădeă
activitateătrebuieăs ăleăia, astfelăîncâtănivelulăpoluan ilorăs ăseăp strezeăsubăvalorile-limit ăpentruă
poluan iiă dioxidă deă sulf,ă dioxidă deă azot,ă oxiziă deă azot,ă particuleă înă suspensie (PM10), benzen, 
monoxid de carbon, plumb sau valorile- int ăpentruăarsen,ăcadmiu,ănichelăbenzo(a)pirenăşiăPM2,5,ă
astfel cum sunt stabilite la lit. B.2 din Anexa nr. 3 la Lege (HG nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind 
aprobarea Metodologiei de elaborareăaăplanurilorădeăcalitateăaăaerului,ăaăplanurilorădeăac iuneăpeă
termenăscurtăşiăaăplanurilorădeămen inereăaăcalit iiăaerului). 

❖ Valoare- int ă - nivelulă stabilit,ă înă scopulă evit riiă şiă preveniriiă produceriiă unoră evenimenteă
d un toareă şiă reduceriiă efecteloră acestoraă asupraă s n t iiă umaneă şiă aămediuluiă caă întreg,ă careă
trebuieă s ă fieă atinsă peă câtă posibilă într-oă anumit ă perioad  (Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aeruluiăînconjur tor)ă 

❖ Pragădeăalert ă- nivelulăcare,ădac ăesteădep şit,ăexist ăunăriscăpentru s n tateaăuman ălaăoăexpunereă
deă scurt ă durat ă aă popula iei,ă înă general,ă şiă laă careă trebuieă s ă seă ac ionezeă imediată (Legeaă
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Prag de informare - nivelulăcare,ădac ăesteădep şit,ăexist ăunăriscăpentruăs n tateaăuman ălaăoă
expunereădeăscurt ădurat ăpentruăcategoriiăaleăpopula ieiădeosebitădeăsensibileăşiăpentruăcareăesteă
necesar ăinformareaăimediat ăşiăadecvat ă(Legeaănr.104/2011 privind calitatea aeruluiăînconjur tor) 

❖ Prag superior de evaluare - nivelulăsubăcare,ăpentruăaăevaluaăcalitateaăaeruluiă înconjur tor,ăseă
poateăutilizaăoăcombina ieădeăm sur riăfixeăşiătehniciădeămodelareăşi/sauăm sur riăindicativeă(Legeaă
nr.104/2011 privind calitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Prag inferior de evaluare - nivelulăsubăcare,ăpentruăaăevaluaăcalitateaăaeruluiăînconjur tor,ăesteă
suficient ăutilizareaătehnicilorădeămodelareăsauădeăestimareăobiectiv ă(Legeaănr.104/2011 privind 
calitateaăaeruluiăînconjur tor) 
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❖ Obiectiv pe termen lung - nivelulăcareătrebuieăs ăfieăatins,ăpeătermenălung,ăcuăexcep iaăcazuriloră
înăcareăacestălucruănuăesteărealizabilăprinăm suriăpropor ionate,ăcuăscopulădeăaăasiguraăoăprotec ieă
efectiv ăaăs n t iiăumaneăşiăaămediuluiă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Contribu iiădinăsurseănaturaleă- emisiiădeăpoluan iăcareănuărezult ădirectăsauăindirectădinăactivit iă
umane,ă incluzândă evenimenteă naturaleă cumă ară fiă erup iileă vulcanice,ă activit ileă seismice,ă
activit ileăgeotermale,ăincendiileădeăpeăterenuriăs lbatice,ăfurtuni,ăaerosoliămarini,ăresuspensiaăsauă
transportulăînăatmosfer ăalăparticulelorănaturaleăcareăprovinădinăregiuniăuscateă(Legeaănr.104/2011ă
privindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Zon  - parte a teritoriuluiă riiă delimitat ă înă scopulă evalu riiă şiă gestion riiă calit iiă aeruluiă
înconjur toră(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Aglomerare - zon ăcareăreprezint ăoăconurba ieăcuăoăpopula ieădeăpesteă250.000ădeălocuitoriăsau,ă
acolo unde popula iaăesteămaiămic ăoriăegal ăcuă250.000ădeălocuitori,ăavândăoădensitateăaăpopula ieiă
peăkm2ămaiămareădeă3.000ădeălocuitoriă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ PM10 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum este 
definită deă metodaă deă referin ă pentruă prelevareaă şiă m surareaă PM10,ă SRă ENă 12341,ă cuă ună
randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 10 micrometri (Legea 
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ PM2,5 - particule în suspensie care trec printr-un orificiu de selectare a dimensiunii, astfel cum 
esteădefinitădeămetodaădeăreferin ăpentruăprelevareaăşiăm surareaăPM2,5;ăSRăENă14907,ăcuăună
randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic de 2,5 micrometri (Legea 
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Indicator mediu de expunere - nivelulămediuă determinată peă bazaă unorăm sur riă efectuateă înă
amplasamenteleă deă fondă urbană deă peă întregă teritoriulă riiă şiă careă ofer ă indiciiă cuă privireă laă
expunereaăpopula iei.ăAcestaăesteăutilizatăpentruăcalculareaă inteiăna ionaleădeăreducereăaăexpuneriiă
şiăaăobliga ieiăreferitoareălaăconcentra iaădeăexpunereă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiă
înconjur tor) 

❖ Obliga iaăreferitoareălaăconcentra iaăde expunere - nivelul stabilit pe baza indicatorului mediu 
deăexpunereăcuăscopulădeăaăreduceăefecteleăd un toareăasupraăs n t iiăumane,ăcareătrebuieăatinsă
într-oăperioad ădat ă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ intaăna ional ădeăreducere a expunerii - reducereaăprocentual ăaăexpuneriiămediiăaăpopula iei,ă
stabilit ăpentruăanulădeăreferin ăcuăscopulădeăaăreduceăefecteleăd un toareăasupraăs n t iiăumane,ă
careătrebuieăs ăfieăatins ,ăacoloăundeăesteăposibil,ăîntr-oăperioad ădat ă(Legea nr.104/2011 privind 
calitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Amplasamente de fond urban - locurile din zonele urbane în care nivelurile sunt reprezentative 
pentruă expunerea,ă înă general,ă aă popula ieiă urbaneă (Legeaă nr.104/2011ă privindă calitateaă aeruluiă
înconjur tor) 

❖ Oxizi de azot - sumaăconcentra iilorăvolumiceă(ppbv)ădeămonoxidădeăazotă(oxidănitric)ăşiădeădioxidă
deăazot,ăexprimat ăînunit iădeăconcentra ieămasic ăaădioxiduluiădeăazotă(micrograme/mc)ă(Legeaă
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ M sur ri fixe- m sur riăefectuateăînăpuncteăfixe,ăfieăcontinuu,ăfieăprinăprelevareăaleatorie,ăpentruă
a determina nivelurile, în conformitate cu obiectivele de calitate relevante ale datelor (Legea 
nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 
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❖ M sur riăindicative - m sur riăcareărespect ăobiectiveădeăcalitateăaădatelorămaiăpu inăstricteădecâtă
celeă solicitateă pentruă m sur riă înă puncteă fixe (Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 
înconjur tor) 

❖ CompuşiăorganiciăvolatiliăCOVă- compuşiăorganiciăproveni iădinăsurseăantropogeneăşiăbiogene,ă
al iiădecâtămetanul,ăcareăpotăproduceăoxidan iăfotochimiciăprinăreac ieăcuăoxiziiădeăazotăînăprezen aă
luminiiăsolareă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Substan eăprecursoareăaleăozonuluiă- substan eăcare contribuie la formarea ozonului de la nivelul 
solului (Legea nr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Depuneri totale sau acumulate - cantitateaătotal ădeăpoluan iăcareăesteătransferat ădinăatmosfer ă
peăsuprafe eăcumăarăfiăsol,ăvegeta ie,ăap ,ăcl diriăetc.,ăcuăoăanumit ăarie,ăîntr-un anumit interval de 
timpă(Legeaănr.104/ă2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Arsen,ăcadmiu,ănichelăşiăbenzo(a)pirenă- cantitateaătotal ăaăacestorăelementeăşiăaăcompuşilorăloră
con inut ăînăfrac iaăPM10ă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Hidrocarburi aromatice policiclice - compuşiă organiciă forma iă înă totalitateă dină carbonă şiă
hidrogen,ă alc tui iă dină celă pu ină dou ă cicluriă aromaticeă condensateă (Legeaă nr.104/2011ă privindă
calitatea aeruluiăînconjur tor) 

❖ Zonaădeăprotec ieă - suprafa ădeă terenădină jurulăpunctuluiă înă careă seă efectueaz ăm sur riă fixe,ă
delimitat ăastfelăîncâtăoriceăactivitateădesf şurat ăînăinteriorulăei,ăulteriorăinstal riiăechipamenteloră
deăm surare,ăs ănuăafectezeăreprezentativitateaădatelorădeăcalitateăaăaeruluiăînconjur torăpentruăcareă
acestaăaăfostăamplasată(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Titular de activitate - oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ă ceă exploateaz ,ă controleaz ă sauă esteă
delegat ă cuă putereă economic ă decisiv ă privindă oă activitateă cuă poten ială impactă asupraă calit iiă
aeruluiăînconjur toră(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Emisii fugitive - emisiiănedirijate,ăeliberateăînăaerulăînconjur torăprinăferestre,ăuşi şiăalteăorificii,ă
sistemeădeăventilareăsauădeschidere,ăcareănuăintr ăînămodănormalăînăcategoriaăsurselorădirijateădeă
poluareă(Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Emisii din surse fixe - emisiiă eliberateă înă aerulă înconjur toră deă utilaje,ă instala ii,ă inclusivă deă
ventila ie,ădinăactivit ileădeăconstruc ii,ădinăalteălucr riăfixeăcareăproducăsauăprinăintermediulăc roraă
seăevacueaz ăsubstan eăpoluante (Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Emisii din surse mobile de poluare - emisiiă eliberateă înă aerulă înconjur toră deămijloaceleă deă
transportărutiere,ăferoviare,ănavaleăşiăaeriene,ăechipamenteămobileănerutiereăechipateăcuămotoareăcuă
ardereăintern  (Legeaănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ Emisii din surse difuze de poluare - emisiiă eliberateă înăaerulă înconjur torădină surseădeăemisiiă
nedirijateădeăpoluan iăatmosferici,ăcumăsuntăsurseleădeăemisiiăfugitive,ăsurseleănaturaleădeăemisiiăşiă
alte surse care nu au fost definite specific (Legea nr.104/2011 privind calitateaăaeruluiăînconjur tor) 

❖ ANPM – Anexa 4 – Inventarulăsurselorădeăemisii,ăanăreferin ă2014 – Inventarul emisiilor de 
poluan iă înă atmosfer ă laă nivelulă jude uluiăArge  (ană referin ă 2014)ă înă formatulăAnexeiă nr.4ă aă
„Ordinuluiă nr.3299/2012ă pentruă aprobareaămetodologieiă deă realizareă iă raportareă aă inventareloră
privindăemisiileădeăpoluan iăînăatmosfer ” 



PLANăăDEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020– 2024 
 
 

Pag 19 din 350 
 

1. INFORMA IIăGENERALE 

1.1. Denumirea planului 
 
PȚANăDEățEN INEREăAăCAȚIT IIăAERUȚUIăÎNăȘUDE UȚăARGE ,ăăperioadaă2020 - 2024 

1.2. Autoritateaăresponsabil ădeăelaborareaăşiăpunereaăînăpractic ăaăplanuluiădeămen inereăaă
calit iiăaerului 

ConformăLegiiănr.104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor,ăautoritateaăresponsabil ădeă
elaborareaă iă punereaă înă practic ă aăPlanuluiă deățen inereă aă calit iiă aeruluiă înă jude ulă Arge  este 
CONSIȚIUȚ ȘUDE EAN ARGE . 

1.2.1. Denumireaăautorit iiăresponsabile/institu iei 

ConsiliulăJude eanăArge  
Reprezentat prin : DAN CONSTANTIN MANU – Pre edinte 

1.2.2. Adresa web (link) 

https://www.cjarge .ro 

1.2.3. Numele persoanei responsabile 

ConsiliulăJude eanăArge  aădesemnatăprinăDispozi iaăPre edinteluiăConsiliuluiăJude eanăArge ă
nr. 531 din 07.08.2019 privind organizarea Comisieiă Tehniceă laă nivelă jude eană pentruă elaborareaă
PlanuluiădeăMen inereăaăcalit iiăaeruluiăînăjude ulăArge ,ăcoordonatorulăComisieiăTehniceăînăpersoanaă
doamnei M d linaăPLEŞA,ăCompartimentulăpentruăProtec iaăMediului. 

1.2.4. Adresaăpoştal  

StradaăPia aăVasileăMilea,ănr.1,ăPite ti,ăCodăPostală110053,ăjude ulăArge  
Telefon: 0248.217800 
Fax : 0248220137 
E-mail:ăpresedinte@cjarge .ro 

1.3. StadiulăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaerului 

Planulădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăînăjude ulăArge  este în curs de adoptare. 

1.4. Dataăadopt riiăoficiale 

Planulă deămen inereă aă calit iiă aeruluiă înă jude ulăArge  va fi adopta oficial prin Hot râreaă
ConsiliuluiăJude eanăArge . 

1.5. Calendarul punerii în aplicare 

2020 - 2024 

https://www.cjarges.ro/
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1.6. Trimitereălaăplanulădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiă(linkăweb) 

Planulădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăpentruăjude ulăArge  - stadiul privind implementarea 
poate fi accesat la: https://www.cjarge .roă dup ă aprobareaă acestuiaă prină Hot râreaă Consiliuluiă
Jude ean. 

1.7. Trimitere la punerea în aplicare (link web). 

Planulădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăpentruăjude ulăArge  - stadiul privind punerea în aplicare 
iă îndepliniriiă m suriloră potă fiă accesateă la:ă https://www.cjarge .roă dup ă aprobareaă acestuiaă prină
Hot râreaăConsiliuluiăJude ean. 

Conform  Legii nr.104/2011 cuămodific rileăulterioareă,ăart.ă21ăalin.ă(1)ă iăalină(2)ă: − (1) Pre edinteleăconsiliuluiăjude ean areăurm toareleăatribu iiă iăresponsabilit i: 
a) asigur ,ă laănivelă jude ean,ă respectareaădispozi iilorăprezenteiă legiăaflateă înă sferaă lorădeă

responsabilitate; 
b) propuneă spreă aprobareă consiliuluiă jude eană planurileă deă calitateă aă aeruluiă careă con ină

m suriă i/sauă ac iuniă comuneă pentruă maiă multeă unit iă administrativă – teritoriale 
învecinate,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăaviz riiăacestoraădeăc treăautoritateaăpublic ă
teritorial ăpentruăprotec iaămediului; 

c) transmite,ăanual,ăautorit iiăpubliceăteritorialeăpentruăprotec iaămediuluiăraportulăprivindă
realizareaăm surilorăcuprinseăînăplanulădeămen inereăaăcalit iiăaerului. 

− (2)ă Consiliulă Jude ean, prin aparatul propriuă deă specialitate,ă sau,ă dup ă caz,ă Consiliulă
Generală alăMunicipiuluiă Bucure ti,ă prină Prim riaă General ă aăMunicipiuluiă Bucure ti,ă laă
propunereaă prim riiloră sectoareloră municipiuluiă Bucure ti,ă areă urm toareleă atribu iiă iă
responsabilit i: 
a) elaboreaz ă planurileă deă men inereă aă calit iiă aerului iă leă aprob ă prină hot râreă aă

consiliuluiăjude ean,ărespectivăhot râreăaăConsiliuluiăGeneralăalăMunicipiuluiăBucure ti,ă
dup ăavizareaăacestoraădeăc treăautoritateaăpublic ăteritorial ăpentruăprotec iaămediului; 

b) realizeaz  m surileădinăplanurileădeămen inereăaăcalit iiăaerului iădinăplanurileădeă
calitateăaăaeruluiă i/sauăm surileă iăac iunileădinăplanurileădeăac iuneăpeătermenăscurt,ăcareă
intr ăînăresponsabilitateaălor,ă iăasigur ăfonduriăfinanciareăînăacestăscop.ă 

Pre edinteleă Consiliuluiă Jude eană Arge ,ă prină dispozi iaă nr. 531din 07.08.2019 aprob ă
organizarea ComisieiăTehniceăJude eneăpentruăelaborareaăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiă
pentruă Arge , avândă înă componen ă reprezentan iă aiă institu iilor/autorit iloră publiceă localeă sauă
jude ene/operatorilorăeconomiciăcuăactivitateăpeărazaăjude uluiăArge ,ă iăRegulamentulădeăOrganizareă
iăFunc ionareăaăComisieiăTehniceăJude ene. 

Componen aăComisieiăTehniceă Jude eneă pentruă elaborareaăPlanuluiă deămen inereă aă calit iiă
aeruluiăpentruăjude ulăArge : 

- ConsiliulăJude eanăArge ă- dnaăM d linaăPLEŞAă– coordonator 
- ConsiliulăJude eanăArge ă- dna. Aurora ION – secretar; 
- ConsiliulăJude eanăArge ă- Direc iaăTehnic ă– dna.ăŞtefaniaăISTOCESCUă– membru; 
- ConsiliulăJude eanăArge ă- Direc iaăStrategii,ăSinteze,ăProiecteăcuăFina areăInterna ional ă– 

dna.ăCodru aăMERCEA; 
- ConsiliulăJude eanăArge ă- ServiciulăPublicăJude eanădeăPazaăşiăOrdineăArgeşă– consilier 

juridic dna. Mihaela Raluca DRAGNE - membru; 
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- GardaăForestier ăPloieşti-– dl. Sorin CÎRSTEA – membru; 
- Direc iaădeăS n tateăPublic ăArge ă- dr. Ileana BADEA – membru; 
- Inspectoratulă deă Poli ieă Jude eană Argeşă – comisară şefă deă poli ieă Ionela HOREBOIU - 

membru; 
- Regia AutonomãăJude eanaădeăDrumuriăArgeşăRA- dna. Ana GORGOI - membru; 
- C.N.D.A.D.R.-S.D.N.ăPiteştiă– dl. Adrian FLOREA – membru; 
- Direc iaăPentruăAgricultur ăArgeşă– dl. Victor C L TORU – membru; 
- Direc iaăJude ean ădeăStatistic ăArge ă- dl. Dumitru PETRESCU – membru 
Conform art. 10 lit. mădinăLegeaănr.ă104/2011,ălaăelaborareaăplanuluiădeămen inereăaăcalit iiă

aeruluiăparticip ă iăautoritateaăpublic ăteritorial ăpentruăprotec iaămediuluiăAPMăArge . 
MetodologiaădeăelaborareăaăPlanuluiădeămen inereaăaăcalit iiăaeruluiăesteăaprobat  prin H.G. 

nr. 257/2015, iar Anexaă4ălaăaceast ăhot râreădeăguvernăcuprinde informa iileăceăurmeaz ăaăfiăincluseă
în Plan. 

1.8. Cadrul legal 

Țegisla ia na ională în domeniul calită ii aerului înconjurător 

➢ Legea nr. 104/2011 privindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 
➢ Hot râreaăGuvernuluiă nr.ă 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilorădeăcalitateăaăaerului,ăaăplanurilorădeăac iuneăpeătermenăscurtă iăaăplanurilorădeă
men inereăaăcalit iiăaerului 

➢ Hot râreaăGuvernului nr. 336/2015 pentruămodificareaăanexelorănr.ă4ă iă5ălaăLegeaănr.ă
104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 

➢ Ordinulăministruluiămediului,ăapeloră iăp durilorănr.ă598/2018 pentru aprobarea listelor 
cuă unit ileă administrativ-teritoriale întocmiteă înă urmaă încadr riiă înă regimuriă deă
gestionareă aă ariilorădină zoneleă şiă aglomer rileăprev zuteă înă anexaănr.ă2ă laăLegeaănr.ă
104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 

➢ Ordinulăministruluiămediului,ăapeloră iăp durilorănr.ă36/2016 pentru aprobarea listelor 
cuă unit ileă administrativ-teritorialeă întocmiteă înă urmaă încadr riiă înă regimurileă deă
evaluareă aă ariiloră dină zoneleă iă aglomer rileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 2ă laă Legeaă nr.ă
104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 

➢ Hot râreaăGuvernuluiănr.ă806/2016 pentruămodificareaăanexelorănr.ă4,ă5,ă6ăşiă7ălaăLegeaă
nr.ă104/2011ăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 

Țegisla ia europeană în domeniul calită ii aerului înconjurător 

➢ Directiva 2004/107/CE aăParlamentuluiăEuropeană iă aăConsiliuluiădină15ădecembrieă
2004ă privindă arsenicul,ă cadmiul,ă mercurul,ă nichelulă iă hidrocarburileă aromaticeă
policicliceăînăaerulăînconjur tor; 

➢ Directiva 2008/50/CE aă Parlamentuluiă Europeană iă aă Consiliuluiă dină 21ă maiă 2008ă
privindăcalitateaăaeruluiăînconjur toră iăunăaerămaiăcuratăpentruăEuropa; 

➢ Decizia 2011/850/CE deă stabilireă aă normeloră pentruă Directiveleă 2004/107/CEă şiă
2008/50/CEăaleăParlamentuluiăEuropeanăşiăaleăConsiliuluiăînăceeaăceăpriveşteăschimbulă
reciprocădeăinforma iiăşiăraportareaăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor 

http://www.calitateaer.ro/public/legislation-page/national-legislation-page/?__locale=ro
http://www.calitateaer.ro/public/legislation-page/national-legislation-page/?__locale=ro
http://www.calitateaer.ro/public/legislation-page/european-legislation-page/?__locale=ro
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➢ Directiva 2015/1480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe 
laăDirectiveleă2004/107/CEă iă2008/50/CEăaleăParlamentuluiăEuropeană iăaleăComisieiă
prină careă seă stabilescă normeleă privindă metodeleă deă referin ,ă validareaă dateloră iă
amplasareaăpunctelorădeăprelevareăpentruăevaluareaăcalit iiăaeruluiăînconjur tor 

Pentruă evaluareaă concentra iiloră indicatoriloră deă calitateă aiă aeruluiă men iona i,ă Țegeaă
nr.104/2011ăstabile teăvaloriă limit ă , valoriă int , niveluriăcriticeă iăpraguriădeăevaluare prezentate 
sinteticăsubăform ădeătabeleă. 

Tabelul nr. 1-1 Dioxid de sulf – SO2 
Dioxid de sulf – SO2 

valoareaă limit ă orar  pentruă protec iaă s n t iiă umaneă (aă nuă seă dep iă deă pesteă 24ă deă oriă într-un an 
calendaristic) 

350g/m3 

valoareaă limit ă zilnic  pentruă protec iaă s n t iiă umaneă (aă nuă seă dep iă deă pesteă 3ă de ori într-un an 
calendaristic) 

125g/m3 

pragulă deă alert  – dep ireaă praguluiă deă alert ă trebuieă m surat ă timpă deă 3ă oreă consecutiveă înă puncteă
reprezentativeăpentruăcalitateaăaerului,ăpeăoăsuprafa ădeăcelăpu ină100 km2 sauăpentruăoăîntreag ăzonaăsauă
aglomerare,ăoricareădintreăacesteaăesteămaiămic  

500g/m3 

nivelulăcriticăpentruăprotec iaăvegeta ieiă– anăcalendaristică iăiarnaă(1ăoctombrieă– 31 martie) 20 g/m3 
pragul superior de evaluare pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă– (60șădinăvaloareaălimit ăzilnica)- (a nu se 
dep iădeăpesteă3ădeăoriăîntr-un an calendaristic) 

75 g/m3 

pragul superior de evaluare pentruăprotec iaăvegeta ieiă– (60% din nivelul critic pentru perioada de iarna) 12 g/m3 
pragul inferior de evaluare pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă- (40șădinăvaloareaălimit ăpeă24h)- (a nu se 
dep iădeăpesteă3ădeăoriăîntr-un an calendaristic) 

50 g/m3 

pragul inferior de evaluare pentruăprotec iaăvegeta iei– (40% din nivelul critic pentru perioada de iarna) 8 g/m3 

Tabelul nr. 1-2 Oxizi de azot – NO2, NOx 
Oxizi de azot – NO2 , NOx 

valoareaă limit ă orar  pentruă protec iaă s n t iiă umaneă (aă nuă seă dep iă deă pesteă 18ă deă oriă într-un an 
calendaristic) 

200g/m3 

valoareaălimit ăanual  pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă 40g/m3 
pragulă deă alert  – dep ireaă praguluiă deă alert ă trebuieă m surat ă timpă deă 3ă oreă consecutiveă înă puncteă
reprezentativeăpentruăcalitateaăaerului,ăpeăoăsuprafa ădeăcelăpu ină100ăkm2 sauăpentruăoăîntreag ăzonaăsauă
aglomerare,ăoricareădintreăacesteaăesteămaiămic  

400g/m3 

nivelulăcriticăpentruăprotec iaăvegeta ieiă– an calendaristic 30 g/m3 
pragul superior de evaluare pentruă protec iaă s n t iiă umaneă – (70șă dină valoareaă limit ă orar ă pentruă
NO2)- (aănuăseădep iădeăpesteă18ădeăoriăîntr-un an calendaristic) 

140 g/m3 

pragul superior de evaluare pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă– (80șădinăvaloareaă limit ăanual ăpentruă
NO2) 

32 g/m3 

pragul superior de evaluare pentruăprotec iaăvegeta ieiă– (80% din nivelul critic pentru NOx) 24 g/m3 
pragul inferior de evaluare pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă- (50șădinăvaloareaălimit ăorar ăpentruăNO2)- 
(aănuăseădep iădeăpesteă18ădeăoriăîntr-un an calendaristic) 

100 g/m3 

pragul inferior de evaluare pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă- (65șădinăvaloareaălimit ăanual ăpentruăNO2) 26 g/m3 
pragul inferior de evaluare pentruăprotec iaăvegeta iei– (65% din nivelul critic pentru NOx) 19,5 g/m3 

Tabelul nr. 1-3 Ozon – O3 
Ozon – O3 

valoareaă int ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă(aănuăseădep iădeăpesteă25ădeăzileăîntr-un an calendaristic 
mediat pe 3 ani) – valoareaămaxim ăzilnic ăpeă8ăore 

120g/m3 

valoareaă int  pentruăprotec iaăvegeta ieiă- (valoareămediat ăpeă5ăani)- AOT40,ăcalculat ădinăvalorileăorareă
dinămaiăpân ăînăiulieă 

18000 g/m3x h 
obiectiv pe termen lung pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă– valoareaămaxim ăzilnic ăaămediilorăpeă8ăoreă
dintr-un an calendaristic 

120 g/m3 

obiectiv pe termen lung pentruăprotec iaăvegeta ieiă–AOT 40* , calculate din valorile orare din mai pana în 
iulie 

6000  g/m3 x h 
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pragul de alerta - media pe h 240 g/m3 
pragul de informare – media pe 1 h 180 g/m3 

*AOTă 40ă exprima iă înă (µg/m3),ă înseamn ă sumaă diferen eloră dintreă concentra iileă orareă maiă mariă decâtă 80ă
µg/m3(ţ40ăp r iăpeămiliard)ă iă80ăµg/m3 peăoăperioad ădat ădeătimp,ăfolosindădoarăvalorileăpeăoăor ăm surateăzilnicăîntreă
oreleă8.00ă iă12.00,ăoraăEuropeiăCentraleă(CET). 

Tabelul nr. 1-4 Monoxid de carbon - CO 
Monoxid de carbon - CO 

valoareaălimit ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă– valoareaămaxim ăzilnic ăaămediilorăpeă8ăore 10 mg/m3 

pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit  7 mg/m3 
pragul inferior de evaluare – 50ășădinăvaloareaălimit  5 mg/m3 

Tabelul nr. 1-5 Benzen - C6H6 
Benzen - C6H6  

valoareaălimit ăanual ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă 5 g/m3 

pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit  3,5g/m3 
pragul inferior de evaluare – 40ășădinăvaloareaălimit  2 g/m3 
 

Tabelul nr. 1-6 Pulberi în suspensie – PM10 
Pulberi în suspensie – PM10 

valoareaă limit ă zilnic  pentruă protec iaă s n t iiă umaneă - aă nuă seă dep iă deă pesteă 35ă deă oriă într-un an 
calendaristic 

50 g/m3 

valoareaălimit ăanual  pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă 40 g/m3 
pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit ăzilnic ,ăaănuăseădep iădeăpeste 35 ori într-un an 
calendaristic 

35 g/m3 

pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit ăanual  28 g/m3 
pragul inferior de evaluare  - 50ășădinăvaloareaălimit ăzilnic ă,ăaănuăseădep iădeăpesteă35ădeăoriăîntr-un an 
calendaristic 

25 g/m3 

pragul inferior de evaluare – 50șădinăvaloareaălimit ăanual  20 g/m3 

Tabelul nr. 1-7 Pulberi în suspensie – PM2,5 
Pulberi în suspensie – PM2,5 

valoareaălimit ăanual  pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă 25g/m3 (1 ianuarie 2015) 
pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit ă 17g/m3 
pragul inferior de evaluare – 50șădinăvaloareaălimit ă 12 g/m3 

Tabelul nr. 1-8 Plumb - Pb 
Plumb - Pb  

valoareaălimit ăanual ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă 0,5 g/m3 

pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaălimit ă 0,35 g/m3 
pragul inferior de evaluare – 50ășădinăvaloareaălimit ă 0,25 g/m3 

Tabelul nr. 1-9 Arsen - As 
Arsen - As  

valoareaă int ăpentruăcon inutulătotalădinăfrac iaăPM10ămediatăpeăunăanăcalendaristic 6 ng/m3 

pragul superior de evaluare – 60ășădinăvaloareaă int  3,6 ng/m3 
pragul inferior de evaluare – 40ășădinăvaloareaă int  2,4 ng/m3 

Tabelul nr. 1-10 Cadmiu - Cd 
Cadmiu - Cd  

valoareaă int ăpentruăcon inutulătotalădinăfrac iaăPM10ămediatăpeăunăanăcalendaristic 5 ng/m3 

pragul superior de evaluare – 60ășădinăvaloareaă int  3 ng/m3 
pragul inferior de evaluare – 40ășădinăvaloareaă int  2 ng/m3 

Tabelul nr. 1-11 Nichel - Ni 
Nichel - Ni  

valoareaă int ăpentruăcon inutulătotalădinăfrac iaăPM10ămediatăpeăunăanăcalendaristic 20 ng/m3 
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pragul superior de evaluare – 70ășădinăvaloareaă int  14 ng/m3 
pragul inferior de evaluare – 50ășădinăvaloareaă int  10 ng/m3 

Tabelul nr. 1-12 Benzo(a)piren - BAP 
Benzo(a)piren - BAP  

valoareaă int ăpentruăcon inutulătotalădinăfrac iaăPM10ămediatăpeăunăanăcalendaristic 1 ng/m3 

pragul superior de evaluare – 60ășădinăvaloareaă int  0,6 ng/m3 
pragul inferior de evaluare – 40ășădinăvaloareaă int  0,4 ng/m3 

Not : 
Conform Țegii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Anexa 5, pozi ia A1, pct.2 

lit. a – c, Respectarea valorilor limită în scopul protec iei sănătă ii umane nu se evaluează în zona 
amplasamentelor în care publicul nu are acces şi unde nu există locuinţe permanente, incinta 
obiectivelor industriale în cazul cărora se aplică prevederile referitoare la sănătate şi siguranţa la 
locul de muncă, partea carosabilă a şoselelor şi drumurilor, precum şi pe spaţiile care separă 
sensurile de mers ale acestora, cu excepţia cazurilor în care pietonii au în mod normal acces la 
spaţiile respective. 
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2. LOCALIZAREAăZONEIă/ăAGLOMER RII 

2.1.Încadrareaăzonei/aglomer riiăînăregimulădeăgestionareăIIă iăînăregimurileădeăevaluare 

Directiva 2008/50/CE aă Parlamentuluiă Europeană iă aă Consiliuluiă privindă calitateaă aeruluiă
înconjur toră iăunăaerămaiăcuratăpentruăEuropaăstabile teănecesitateaădeăaăreduceăpoluareaălaăniveluriă
careăs ăminimizezeăefecteleănociveăasupraăs n t iiăumane,ăacordându-seăaten ieăspecial ămediuluiăcaă
întreg,ădeăaăîmbun t iămonitorizareaă iăevaluareaăcalit iiăaerului,ăinclusivăinformareaăpublicului. 

Directiva 2004/107/CE aă Parlamentuluiă Europeană iă aă Consiliuluiă dină 15ă decembrieă 2004ă
privindă arsenicul,ă cadmiul,ă mercurul,ă nichelulă iă hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 
înconjur tor stabile teăoăvaloareă int ăpentruăconcentra iileădeăarsen,ădeăcadmiu,ădeănichelă iădeăbenzo(a)ă
pirenăînăaerulăînconjur torăpentruăevitarea,ăprevenireaăsauăreducereaăefectelorănociveăaleăarseniului,ă
cadmiului,ănicheluluiăsauăhidrocarburilorăaromaticeăpolicicliceăasupraăs n t iiăumane. 

Legisla iaăromâneasc ăstabile teăunăcadruălegalăprivind domeniul „calitateaăaerului”ăprin Legea 
nr.104 din 15 iunie 2011 privind  calitatea aerului înconjur tor,ă cuă modific rileă iă complet rileă
ulterioare careătranspuneăprevederileăDirectiveiă2008/50/CEă iăaăDirectivei2004/107/CE. 

Legea nr. 104/2011 privindă calitateaă aeruluiă înconjur tor areă caă scopă protejareaă s n t iiă
umaneă iă aă mediuluiă caă întregă prină reglementareaă m suriloră destinateă men ineriiă calit iiă aeruluiă
înconjur torăacoloăundeăacestaăcorespundeăobiectivelorăpentruăcalitateaăaeruluiăstabiliteăprinăprezentaă
legeăşiăîmbun t ireaăacesteiaăînăcelelalteăcazuri.ă 

Șude ul Arge  este încadrat în regimulădeăgestionareăIIă(ăcuăexcep iaăAglomer rii Pite ti – 
pentru indicatorul PM10), conform listei cu unită ile teritorial – administrative aprobate prin 
Ordinul nr. 598/2018 Anexa 2 , astfel cum este definit la art.42 lit b) din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare. 

Încadrarea în regimul de gestionare II s-aărealizatăpeăbazaărezultatelorăob inuteăînăurmaăevalu riiă
laănivelăna ional,ăcareăaăutilizat: 

- M sur riă înă puncteă fixe,ă realizateă cuă sta iileă deă m surare dină Re eauaă Na ional ă deă
MonitorizareăaăCalit iiăAerului; 

- Modelareaămatematic ăaădispersieiăpoluan ilorăemi iăînăaer. 

Conform Ordinului nr. 598/20.06.2018 Anexa 2, Zona Arge  i Aglomerarea municipiul 
Pite ti sunt încadrate în regimul de gestionare II, în care: 

- Nivelurile de NO2, NOx, SO2, PM10 iăPM2,5,ăPb,ăC6H6,ăCOăsuntămaiămiciădecâtăvalorileă
limit ăprev zuteălaălit.ăBă iăpozi iaăG5ădinăAnexaănr.3,ăLegeaănr.104/2011; 

- Nivelurile de As, Cd, Ni, benzo (a) piren suntămaiămiciădecâtăvalorileă int ăprev zuteălaălit.ă
Că iăpozi iaăG4ădinăAnexaănr.3,ăLegeaănr.104/2011. 

Zona ARGE  seăîncadreaz ăînăurmaăevalu riiăcalit iiăaeruluiălaănivelăna ional,ăconformăLegiiă
nr.104/2011, art.25ăalin.ă(1)ălit.a)ă,ăb)ă iăc)ă iăOrdinuluiăMMAPănr.ă36/2016ăîn: 

file:///I:/Giurgiu%202017/ecosimplex/ecosimplex/10
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- regimul de evaluare A (Legea nr.104/2011, art. 25 alin. (1) lit.a) în care nivelul este mai 
mare decât pragul superior de evaluare – pentru indicatorii: pulberi în suspensie (PM10, 
PM2,5). 

- regimul de evaluare B (Legea nr.104/2011, art. 25 alin. (1) lit.b)) în care nivelul este mai 
mic decât pragul superior de evaluare, dar mai mare decât pragul inferior de evaluare – 
pentruăindicatoriiădioxidădeăazotă iăoxiziădeăazotă(NO2/NOx), benzen (C6H6). 

- regimul de evaluare C, (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este mai 
mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO, nichel (Ni), plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As). 

Aglomerarea municipiul Pite ti seă încadreaz ă înă urmaă evalu riiă calit iiă aeruluiă laă nivelă
na ional,ăconformăLegiiănr.104/2011,ăart.25ăalin.ă(1)ălit.a)ă iăc)ă iăOrdinuluiăMMAPănr.ă36/2016ăîn: 

- regimul de evaluare A (Legea nr.104/2011, art. 25 alin. (1) lit.a)) în care nivelul este mai 
mare decât pragul superior de evaluare – pentruăindicatorii:ădioxidădeăazotă iăoxiziădeăazotă
(NO2,NOx), pulberi în suspensie (PM10, PM2,5), benzen (C6H6). 

- regimul de evaluare C, (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este mai 
mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO, nichel (Ni), plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As). 

Conformăart.43ăalină(2)ădinăȚegeaănr.ă104/2011,ăpentruăjude ulăArge  incluzândă iăaglomerareaă
Pite ti,ăîncadrateăînăregimulădeăgestionareăIIăseăelaboreaz ăPȚANUȚăDEățEN INEREăAăCAȚIT IIă
AERULUI. 

Notă :În anul 2018, Aglomerarea municipiul Pite ti a fost încadrată în regimul de gestionare 
I pentru indicatorul pulberi în suspensie (Pț10), conform listei cu unită ile teritorial – 
administrative prevăzută în Anexa 1 din Ordinul nr.598/2018 a a cum este definit la articolul nr. 42 
lit.a.din Țegea nr.104/2011 cu modificările ulterioare. 

”ÎncadrareaăînăregimulădeăgestionareăIăs-a realizat conform Ordinului nr. 598/2018 : − ”ART.ă4ă. ÎncadrareaăînăregimulădeăgestionareăIăsauăIIăaăariilorădinăzoneăşiăaglomer ri s-a 
realizată luândă înă considerareă atâtă încadrareaă anterioar ă înă regimuriă deă gestionare,ă câtă şiă
rezultateleă ob inuteă înă urmaă evalu riiă calit iiă aeruluiă laă nivelă na ional,ă careă aă utilizată
m sur riăînăpuncteăfixe, realizate în perioada 2017 - aprilie 2018, cuăajutorulăsta iilorădeă
m surareăcareăfacăparteădinăRe eauaăna ional ădeămonitorizareăaăcalit iiăaerului.ă 

Conform Legii nr.104/2011, art.42, lit.a) în regimul de gestionare I sunt clasificate ariile din 
zoneleă iăaglomer rileăînăcare: 

- Nivelul pentru particule în suspensie (PM10)ăesteămaiămareăsauăegalăcuăvaloareaălimit ,ă
prev zut ălaălit.ăBădinăAnexaănr.3,ăLegeaănr.104/2011privindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor; 

Datele privind încadrarea jude uluiăArge ă înă regimulădeăgestionareă II,ă puseă laădispozi ieădeă
APMăArge ă iăANPMă,ăsunt: 

− indicatorii pentru care s-a realizat încadrarea în regimul de gestionare II; 

− perioadaădeătimpăpentruăcareăaăfostărealizat ăevaluareaă iăîncadrarea; 
− cantitateaătotal ădeăemisiiă(t/an)ăpentruăfiecareăpoluantă iăpeăcategoriiădeăsurseăsta ionare,ă

mobileă iădeăsuprafa .

file:///F:/CJ%20ILFOV%202017/Giurgiu%202017/ecosimplex/ecosimplex/10
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Tabelul nr. 2-1 Date privind emisiile în jude ulăArge ,ăperioadaă2010ă- 2014 

Unitatea administrativ-
teritorial  

Indicator 
metoda de evaluare 
(date RNMCA / 
Modelare) 

Concentra ia maxima 
din perioada de evaluare 

Excep ii Perioada de mediere 
Perioada de 
evaluare 

Cantitateaătotal ădeăemisiiă(t/an) 

   Jude ulăArge  

Particule în suspensie – 
PM2,5 (µg/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare 150.639703 

RNMCA 23.65 surse mobile 165.898882 

Modelare 30.06 surseădeăsuprafa  3269.820084 

Particule în suspensie – 
PM10 (µg/m³) 

RNMCA 28.53 

  
1 an 

2010-2014 

surseăsta ionare 302.503516 

Modelare 39.90 surse mobile 311.660901 

Modelare 59.40 24 ore surse de suprafa  3606.066414 

Dioxid de azot (µg/m³) 

RNMCA 39.87 

  
1 an 

2010-2014 

surseăsta ionare 1737.960055 

Modelare 72.23 surse mobile 3104.632965 

Modelare 609.80 1ăor  surseădeăsuprafa  585.168408 

Dioxid de sulf (µg/m³) 

Modelare 68.90 

  

1 or  

2010-2014 

surseăsta ionare 902.394893 

    
24 ore 

surse mobile 5.727842 

Modelare 37.30 surseădeăsuprafa  416.253353 

Monoxid de carbon (mg/m³) 

    

  
Valoareaămaxim ăzilnic ă
a mediilor glisante pe 8 
ore 

2010-2014 

surseăsta ionare 2463.912083 

RNMCA 3.86 surse mobile 5196.060688 

Modelare 1.66 surseădeăsuprafa  24089.555926 

Benzen (µg/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare NE 

RNMCA 3.60 surse mobile 34.019341 

Modelare 3.89 surseădeăsuprafa  352.774916 

Plumb (µg/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare 2.053301 

RNMCA 0.010 surse mobile 0.328073 

Modelare 0.02 surseădeăsuprafa  0.231657 

Arson (ng/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare 0.024845 

RNMCA 0.85 surse mobile 0.000000 

Modelare 0.72 surseădeăsuprafa  0.003280 

Cadmiu (ng/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare 0.039312 

RNMCA 0.76 surse mobile 0.001605 

Modelare 0.37 surseădeăsuprafa  0.005424 

Nichel (ng/m³) 

    

  1 an 2010-2014 

surseăsta ionare 0.048648 

RNMCA 2.11 surse mobile 0.014570 

Modelare 1.37 surseădeăsuprafa  0.028906 

Sursa: ANPM 
Pentruăaăanalizaăemisiileă iăcategoriileădeăsurseădeăemisieăseăfolosescădateleăraportateălaănivelulăanuluiă2014,ăanădeăreferin ăpentruăprezentulăplană

deămen inereă(ANPMă- ANEXA 4 - inventarăemisiiăanăreferin ă2014,ăCOPERTă2014), subcapitolul 3.3
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2.2. Descriereaăzonei/ăaglomer rii 

2.2.1.Caracteristici fizico – geograficeăaleăjude uluiăArge  

Jude ulăArge ăesteăsituatăînăpartea central-sudic ăaă rii,ăfiindădelimitatădeăcoordonatele: 
- laăsudădeăparalelaădeă44°22’ălatitudineănordic ; 
- laănordădeăceaădeă45°36’ălatitudineănordic ;ă 
- laăvestădeămeridianulădeă24°26’ălongitudineăestic ; 
- laăestădeămeridianulădeă25°19’ălongitudineăestic .  

Suprafa ătotal ăaăjude uluiăArge ăesteădeă6826,31ăkmpă(682631ăha).ă 
Dup ăformeleădeăreliefălimiteleăjude uluiăsuntămarcateăastfel: 

− la nord - limita jude uluiăurm re te crestele mun ilorăF g ra ; 

− la est - limitaă traverseaz ămun ii Leaota, Subcarpa ii Getici, piemontul Cânde ti i 
câmpiaăG vanuăBurdea; 

− la sud - limitaătaieăcâmpiaăG vanuăBurdea; 
− la sud-vest - limitaăstr bateăcâmpiaăRomân ă iăpiemontulăCotmeana,ătraversândăv ileă

din bazinul superior al râului Vedea; 

− la vest - traverseaz ăvaleaărâuluiăTopolog. 

Relieful este propor ional repartizat, coborând în trepte de la nord spre sud, cuprinzând toate 
unit ileăgeo-morfologice, carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de 160 m la peste 2500 m. 

Înăfunc ieădeăformeleădeăreliefăteritoriulăjude uluiăseădelimiteaz ăastfel: 

Zona de Câmpie înăsuprafa ăde 2190,2 km2 reprezentândă32,1șădinăteritoriu,ăseăafl ăînăsudulă
jude ului; 

Zona de Deal înăsuprafa ăde 2612,2 km2 reprezentândă38,3șădinăteritoriu,ăsituat ăînăparteaă
central ăaăjude ului; 

Zona de Munte înăsuprafa ăde 2023,9 km2 reprezentândă29,6șădinăteritoriu,ăseăafl ăînănordulă
jude ului. 

Zona de câmpie include: 
- Câmpiaăînalt ăaăPite tiloră(înătotalitate)ăcuăunăcaracterăpiemontanăavândăaltitudineaăceaă

maiăridicat ădinătoat ăCâmpiaăRomân ; 
- CâmpiaăG vanu-Burdeaă(par ial)ăesteămultămaiăneted ă iăesteăstr b tut ădeăv iălargiă iă

pu inăadânci. 

Zona de Deal 
Reprezint ăparteaăcentral ăaăjude uluiăArge ă iăesteăformat ădin: 

- Dealurileăsubcarpatice,ăfa ădeăcareămun iiăseăînal ăabruptăla nord, iar la sud dealurile 
scadăînăîn l ime,ăpierzându-se treptat în câmpie; 

- Piemontulă Getic,ă aă c ruiă limit ă cuă subcarpa iiă esteă marcat ă deă irulă depresiuniloră
intracolinare.ă Peă teritoriulă jude uluiă Arge ă seă afl ă par ială piemonturileă Cânde tiă iă
Cotmeanaă iăînătotalitateăpiemontulăArge uluiă(dealurileăArge ului). 

Zona de Munte 
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Esteă situat ă înă parteaă septentrional ă aă jude uluiăArge ă iă constituieă treaptaă ceaămaiă înalt ă aă
reliefului,ă cuă mun iiă F g ra ,ă Iezer-P pu a,ă Piatraă Craiuluiă iă Leaota.ă Dină culmeaă principal ,ă cuă
orientare est-vest, seădesprindăc treăsud,ăculmiăsecundareăcuăaltitudiniădinăceăînăceămaiămici,ăconstituindă
treaptaăjoas ăaămun ilorăF g ra . 
 Tabelul nr. 2-2 Principalele altitudini muntoase 

Denumirea Vârfului Altitudine (m) Masivulădeăcareăapar ine 
Moldoveanu 2544 F g ra  
Negoiu 2535 F g ra  
Iezeru Mare 2462 Iezer 
P pu a 2391 Iezer 
Leaota 2133 Leaota 

Din punct de vedere hidrograficăpeăteritoriulăjude uluiăexist ă2ăbazineăprincipaleădeăap :ăArge ,ă
înă zonaă deă munteă iă deă deală iă bazinulă Vedeaă înă zonaă deluroas ă iă deă câmpie,ă lungimeaă total ă aă
principalelorăcursuriădeăap ăfiindădeăcircaă1000ăkm,ălaăcareăseăadaug ăînc ă1500ăkmăapeăsecundare. 

RâulăArge  str bateăjude ulăpeădirec iaănord-vest – sud-est,ăpeăoălungimeădeă140ăkmă iăpreiaă
apeleădinăparteaădeănordă iănord-vestăaăacestuia.ăPrincipaliiăafluen iăsunt:ărâulăDoamneiă(107km),ărâulă
Vâlsană(79ăkm),ărâulăDâmbovi aăcareăseăvars ăînăArge ălaăBude tiă(jude ulăIlfov). 
 RâulăArgeşă(Lţ350ăkm,ăFţ12.550ăkm2)ăseăformeaz ăamonteădeălaculădeăacumulareăVidraru,ă
subăcreastaăMun ilorăF g raş,ădeăundeăizvor scăceleădou ărâuriăCapraăşiăBudaăcareăprinăconfluen aăloră
formeaz ărâulăArgeş,ărâuriăcareăînăprezentăseăvars ăînălacul Vidraru. 

Principaliiăafluen i,ăînăordineaăform riiăbazinuluiăhidrograficăsunt:ăVâlsană(Lţ79ăkm,ăFţ348ă
km2),ăRâulăDoamnei,ăcareăareăşiăcelămaiămareăaportădeădebită(Lţ107ăkm,ăFţ1.836ăkm2), Râul Târgului 
(L=72 km, F=1.096 km2), Neajlovul (L=186 km, F=3.720 km2),ăS bară(R stoaca)ă(Lţ174ăkm,ăFţ1.346ă
km2)ăşiăRâulăDâmbovi aăcuăceaămaiămareălungimeă(Lţ286ăkm,ăFţ2.824ăkm2). 

Densitateaăre eleiăhidrograficeăînăzonaădeăobâr ieăaăArge uluiăesteămare,ădep indădeămulteăoriă
1,4 km / km2.ăAltitudineaămedieăînăaceast  zon ămontan ăvariaz ăîntreă1200ă iă1000ăm,ăastfelăc ă iă
panta medie are valori mari (150 – 80 %o).ăPeă sectorulămijlociuă (întreăCurteaădeăArge ă iăG e ti),ă
Arge ulădreneaz ăîmpreun ăcuăafluen iiăs iăzonaădealurilorăsubcarpatice,ăzonaăcolinar ă iădeăpiemont – 
cuăoăaltitudineămedieădeăcircaă800ăm,ăundeădensitateaăre eleiăhidrograficeăesteădeă0,3ă– 0,5 km / km2 iă
panta medie are valori de 10 – 15%o. 

Din suprafa ătotal ăaăbazinuluiă(2.579ăkmp),ăcircaăoătreimeăseăafl ăînălimiteleăjude uluiăArge . 
Râul Vedea areăoăre eaăformat ădină78ăcursuriădeăap ăceătotalizeaz ă2.036ăkm,ădensitateaămedieă

fiind de 0,37 km/km2. 
Bazinulă hidrograficăVedeaă areă resurseă deă suprafa ă reduseă i,ă deă asemenea,ă nuă dispuneă deă

lucr riăhidrotehnice. 
Tabelul nr. 2-3 Principaleleăcursuriădeăap  
Denumireaăcursuluiădeăap  Lungimeaăcursuluiădeăap ă(km) 
 Peăteritoriulăjude ului Total  

Arge  142 350 
Râul Doamnei 107 107 
Cotmeana 92 93 
Topolog 89 111 
Dâmbovi a 81 286 
Arge el 80 80 
Vâlsan 79 79 

Total 670 1106 
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LacuriădeăacumulareăantropiceădeăpeăcursulărâuluiăArge ăsunt:ăVidraru,ăCerbureni,ăCurteaădeă
Arge ,ăVâlcele,ăBudeasa,ăPrundu,ăGole ti. 

Lacuri naturale glaciare s-auăformatăîndeosebiăînăMun iiăF g ra . 

Tabelul nr. 2-4 Lucr riădeăgospod rireăa apelor existenteăpeăteritoriulăjude uluiăArge  

 

 

 

 
 
Sursa: SGAăArge  

Din punct de vedere a lucr riloră hidrotehniceă cuă rolă de ap rareă împotrivaă inunda iilor,ă
principaleleăfiindăceleă12ălacuriădeăacumulareăcareătotalizeaz ăunăvolumăbrutădeă705,3ămil.ămc,ăceleă
maiăimportanteăfiind:ăVidraru,ăVâlcele,ăBudeasa,ăGoleştiăpeărâulăArgeş,ăRâuşorăpeărâulăR ul Târgului 
şiăPecineaguăpeărâulăDâmbovi a.ăVolumulătotalădeăatenuareăaăviiturilorăesteădeă135,6ămil.ămc,ăinclusivă
acumulareaă nepermanent ă M r cineniă deă peă Râulă Doamneiă şiă incintaă nepermanent ă G l şeştiă aă
barajului Budeasa. 

Lacuri de acumulare Nr. 52 
- permanente /volum la NNR Nr/mii mc 24 /969289 
 - nepermanente /volum total Nr/mii mc 28/56470 

Îndiguiri Nr /km 
Loc.ap/ob.ind. 

11 / 39,8 
6 / 23 

Lucr riădeăprotec iiăalbiiă iămaluriă(ap r ri,ă
regulariz ri) 

Nr /km 
Loc.ap/ob.ind. 

42 / 129,633 
65 / 61 
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Figura nr. 2-1Harta Încadrare teritorial ăaăjude uluiăArge  

Susa: Site harta României jud.ăArge ;ăhttps://pe-harta.ro/ARGE / 
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Resurse naturale 
Resurseleănaturaleăexistenteăpeăteritoriulăjude uluiăArge ăsuntăclasificate în: 

- Resurseăregenerabile:ăap ,ăaer,ăsol,ăfaunaăs lbatic ; 
- Resurseăneregenerabile:ămineraleă iăcombustibiliăfosili; 

Resursele naturale regenerabile suntăconsiderateăaceleăresurseăcareăpotăs ăseărefac ădac ănuă
sunt supravalorificate, ele putând fiăfolositeăpeătermenănelimitatădac ăsuntăfolositeăra ional. 

Peăarealulăjude uluiăArge ăauăfostăidentificate: 
Resurse regenerabile vii: 

- faunaăpiscicol ădinălacurileă iărâurileăcomponenteăreprezentat ădeănumeroaseăspeciiădeă
pe ti. 

- p durileăformateădinăspecii deăstejar,ăfag,ăar ar,ăspeciiăr inoase,ăsalcâm,ăetc. 
Resurse regenerabile care nu sunt vii: 

- solurileădeăcalitateăfoarteăbun ăpentruăculturi; 
- re eauaăhidrografic ăa jude uluiăreprezentat ădeăapeăcurg toareă iălacuri,ăprecumă iăceleă

de ape subterane. 
- resurseă deă apeă mineraleă şiă termale,ă înă cantit iă relativă mici,ă exploatateă înă zonaă

localit ilorăBr detu,ăBugheaădeăSusăşiăBârla. 

Resursele naturale neregenerabile 

Principaleleăresurseănaturaleăneregenerabileăidentificateăpeăteritoriulăjude uluiăArge ăsunt: 
- depoziteădeăargil ,ămarne,ănisipuriăşiăpietrişuriălocalizateăînămodăpreponderentăpeărâulă

Argeşăşiăafluen iăaiăacestuia,ăînăapropiereaălocalit ilorăCurteaădeăArgeş,ăZigoneni, Valea 
Sasului,ăValeaăDanului,ăM lureniăetc; 

- resurseă energeticeă deă petrolă şiă gazeă naturaleă localizateă înă zoneleă Poianaă Lacului,ă
Merişani-Vâlcele,ăStrâmbeniăşiăB deşti; 

- resurseădeăcalcarăşiăgips,ăutilizateăînăindustriaăcimentuluiăşiăaămaterialelorădeăconstruc ii,ă
exploatateălaăAlbeştiiădeăMuscel,ăMateiaşăşiăBoteni; 

Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 

Dup ădestina ie,ăfondulăfunciarăînăjude ulăArge ăesteăalc tuitădin: 
- terenuriăcuădestina ieăagricol :ăarabil,ăp şuni,ăfâne e,ăvii,ălivezi; 
- terenuriă neagricoleă careă cuprind:ă p duriă şiă alteă terenuriă cuă vegeta ieă forestier ;ă construc ii,ă

drumuriăşiăc iăferate;ăapeăşiăb l i;ăterenuriăneproductive 

Tabelul nr. 2-5 Reparti iaăterenurilorăpeăcategoriiădeăacoperire/utilizare,ăanulă2014 

Categoria de acoperire  
Suprafa ătotal  
ha % 

Total terenuri agricole, din care: 342347 100 
Arabil 173906 50,798 
P şuni 97822 28,574 
Fâne eă 49076 14,335 
Viiă iăpepiniereăviticole 974 0,28 
Liveziă iăpepiniereăpomicole 20569 6 
Total terenuri neagricole, din care: 340284 100 
P duriă iăalt ăvegeta ieăforestier  284501 84 
Ape,ăb l i 9414 3 
Construc ii 24840 7 
C iădeăcomunica iiăşiăc iăferate 10539 3 
Terenuriădegradateăşiăneproductive 10990 3 
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TOTAL 682631 100 
Sursa: Raportăjude eanăprivindăstareaămediului - CapitolulăIVăUtilizareaăterenurilor,ăanulă2014ăAPțăArge ;ăDADRăArge ăînăanulă2014 

Reparti iaăsolurilorăpeăcategoriiădeăfolosin ,ălaănivelulăanuluiă2014,ăînăjude ulăArge ,ăarat ăc ă
reparti iaăterenurilorăagricoleăesteăaproximativăaceea iăcuăceaăaăterenurilor neagricole, cele mai mari 
suprafe eăfiindăocupateădeăterenurileăarabileă(173906 ha)ă iăp şuniă(97822  ha),ăprecumă iădeăp duriă iă
alt ăvegeta ieăforestier ă(284501 ha) în cadrul terenurilor neagricole. 

Tendinţe privind schimbarea destinaţiei utilizării terenurilor 

Evolu iaăreparti ieiăterenurilorăpeătipuriădeăfolosin eăînăjude ulăArge ăesteăprezentat ăînătabelulă
de mai jos. 

Tabelul nr. 2-6 Evolu iaăreparti ieiăterenurilorăînăjude ulăArge  

Categoriiădeăfolosin  Suprafa ă(ha) Schimb riăînă
acoperirea/ 
utilizarea 
terenurilor, 
2012-2015 

Schimb riăînă
acoperirea/ 
utilizarea 
terenurilor, % 
din anul 2012) 

 2012 2013 2014 2015 

Total terenuri agricole,  
din care: 

338755 338755 342347 342147 +3392 +0,99 

Arabil 171208 171518 173906 173647 +2439 +1,40 
P şuni 98960 99060 97822 97956 -1004 -1,02 
Fâne eă 46790 46853 49076 49064 +2274 +4,63 
Viiă iăpepiniereăviticole 1036 936 974 858 -178 -17,18 
Liveziă iăpepiniereăpomicole 20761 20388 20569 20622 -139 -0,67 
Total terenuri neagricole,  
din care: 

345876 343876 340284 340484 -5392 -1,58 

P duriă iăalt ăvegeta ieă
forestier  

292172 290672 284501 284524 -7648 -2,69 

Ape,ăb l i 9432 9432 9414 9440 +8 +0,09 
Construc ii 23605 23105 24840 24890 +1285 +5,16 
C iădeăcomunica iiăşiăc iăferate 10025 10025 10539 10614 +589 +5,55 
Terenuriădegradateăşiă
neproductive 

10642 10642 10990 11016 +374 +3,40 

Sursa: Raportă jude eană privindă stareaămediului,ă Capitolulă IVăUtilizareaă terenurilor, anul 2015 –DADRă Arge ă (Tabelă
prelucrat de Eco Simplex Nova SRL) 

Analizândă dateleă prezentateă înă tabelă seă observ ă oă cre tereă aă suprafe eiă terenuluiă arabilă înă
detrimentulăviiloră iăp unilor. 

În cazul terenurilor neagricole a crescut suprafa ă construc iiloră iă aă terenuriloră degradate,ă
neproductive,ăînătimpăceăariaăp durilorăs-a redus cu aproximativ 3%. 

Impactul schimbării utilizării terenurilor asupra habitatelor 

Destina iaă terenuriloră aă fostă schimbat ă substan ială înă ultimaă perioad ,ă determinândă astfelă
creştereaăgraduluiădeăfragmentareăaăpeisajelorănaturaleăşiăsemi-naturale.ăPrincipalaăcauz ăaăfragment riiă
arealeloră esteă reprezentat ă deă conversiaă terenuriloră înă scopulă extinderiiă urbane,ă dezvolt riiă
infrastructuriiădeătransport,ădezvolt riiăindustriale,ăagricoleăşiăturistice. 

Utilizareaăterenurilorăînăalteăscopuriăaădusălaăscoatereaădinăfondulăforestierăaăunorăsuprafe e,ăînă
general, mici, prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul nr. 2-7 Suprafe eădeăterenăscoaseădinăfondulăforestierăpentruăalteăutiliz ri 

Nr. crt. Jude ăArge  Definitiv (ha) Temporar (ha) Total (ha) 
1 2010 0,45 2,7 3,15 
2 2011 0,09 27,9 27,99 
3 2012 - 26,9 26,9 
4 2013 - 25,9 25,9 
5 2014 0,1 54,9 55,0 
6 2015 - 31,9 31,9 
 Total 0,64 170,20 170,84 

Sursa:Raportăjude eanăprivind starea mediului, anul 2015-CapitolulăVIăP duri 

Conformădatelorăf cuteăpubliceăînăjude ulăArgeş,ălaănivelulăanuluiă2014ăauăfostăafectateădeă2000ă
haăp duriădinăcareă915ăhaăauăfostăt iateăintegral.ăÎnăanulă2015ăauăfostăafectateădeăt ieriăilegaleăoăsuprafa ă
deăcircaă30ăha.ăEsteădeămen ionatăfaptulăc ăt ierileăilegaleănuăauăfostăf cuteăpeăsuprafe eăcompacteăciă
peămiciăgrupeădeăarbori,ăîmpr ştiateăîntâmpl tor.  

Evolu ia suprafe ei fondului forestier 

Dateleă Institutuluiă Na ională deă Statistic ,ă arat ă urm toareaă evolu ieă aă fonduluiă forestieră înă
jude ulăArge .ăSuprafe eleăsuntăexprimateăînăha. 
Tabelul nr. 2-8 Evolu iaăsuprafe elorădeăp dureăînăperioadaă2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014 
277000 276800 276800 276800 276800 

Sursa:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015-CapitolulăVIăP duri 

Raportulă întreă cre tereaă fonduluiă forestieră iă t ieriă arat ă oă descre tereă aă acestoraă înă ultimaă
perioad . 

 
Figura nr. 2-2 Evolu iaăcreşteriiăfonduluiăforestierăcomparativ cuăt iereaămaseiălemnoaseăînăjude ulăArgeş 
Sursa:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015-CapitolulăVIăP duri 

Men inereaăt ierilorăsubănivelulăcreşteriiăproduc ieiădeămas ălemnoas ăesteăunaădinăcondi iileă
necesareăpentruădezvoltareaădurabil ăaăp durilor.ăVolumulădeălemnăcareăpoateăfiărecoltatădinăp duriă
esteăcelăprev zutădeăamenajamenteleăsilvice. 

Dup ătipurileădeăt ieriă(deăregenerare,ădeăsubstituiri,ădeăconservare)ăseăconstat ăc ăsuprafe eleă
parcurseădeăacesteaăauăsc zutăînăultimaăperioad ,ădeterminândăoăcre tereăaăsuprafe eiăîmp durite. 
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Tabelul nr. 2-9 Evolu iaăsuprafe elorădeăp dureăparcurseădeăt ieri 

Tipuriădeăt ieri Suprafe eleăparcurseădeăt ieriă(ha) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafa ătotal ăparcurs ăcuă
t ieri 4387 3678 4025 1323 3266 3014 

T ieriădeăregenerareăînăcodruă
din care: 

3509 2685 3018 923 2367 2453 

- t ieriăsuccesive 125 92 114 123 62 32 
- t ieriăprogresive 3167 2393 2650 663 2123 2218 
- t ieriăgr din rite 162 140 150 75 130 131 
- t ieriărase 55 60 104 62 52 72 
T ieriădeăregenerareăînăcrâng 75 85 88 42 81 75 
T ieriădeăsubstituiriărefacereăaă
arboretelorăslabăproductiveă iă
degradate 

12 8 9 29 5 4 

T ieriădeăconservare 791 900 910 329 813 482 
Sursa:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015-CapitolulăVIăP duri 

Înăfunc ieădeăformeleădeărelief,ădistribu iaăp durilorăînăjude ulăArge ăeste: 
- zona de câmpie - 11%; 
- zona de deal - 41%; 
- zona de munte - 48%. 

 P durileădinăjude ulăArge ăsuntădispuseăînăurm toareleăetajeăfitoclimatice: 
- etajulăsubalpină iămontanădeămolidi uri; 
- etajulămontană iăpremontanădeăf gete; 
- etajul deluros  

 - de gorunete,ăf geteă iăgoruneto-f gete; 
   - deăcverceteă(gorun,ăcer,ăgârni ,ăamestecuriădintreăacestea)ăşiăşleauriădeădeal; 
   - deăcverceteăcuăstejarăşiăcuăcer,ăgârni ,ăgorunăşiăamestecuriăaleăacestora; 

- câmpiaăforestier . 

Ariile protejate 
Înăjude ulăArge  seăeviden iaz ăurm toareleăariiănaturaleăprotejate: 

- parcuriăna ionaleăţă1ă 
- ariiănaturaleăprotejateădeăinteresăna ionalăţă31ă 
- arii naturale protejate de interes local (declarate prin HCJ/HCl) = 56  
- SCI – situriădeăimportan ăcomunitar ă(declarateăprinăOrdinul 2387/2011) = 13  
- SPA – situriădeăprotec ieăavifaunistic ă(declarateăprinăHGă971/2007)ăţă2ă 

Ariiănaturaleăprotejateădeăinteresăinterna ional – nuăauăfostădesemnateăpeăteritoriulăjude uluiăArge . 

Ariiăprotejateădeăinteresăna ionalădeăpeăteritoriulăjude uluiăArge ăsuntămen ionateă iădescriseămaiăjos. 

Tabelul nr. 2-10 Ariiăprotejateădeăinteresăna ionalădinăjude ulăArge  

Nr. crt.  Obiectiv Localizare Suprafa ă(ha) 
Arii protejate de interes national declarate prin Legea 5/2000 
ParcuriăNa ionale 

1 
ParculăNa ionalăPiatraă
Craiului 

Arge ,ăBra ovă(suprafa aţ 14800ăha,ădinăcareăjude ulă
Arge ţ6.967,ăjude ulăBra ovăţă7.833ăha) 6.967 

Rezerva iiă iămonumenteăaleănaturii 

1 Microrelief carstic Cet eni Rezerva ieă pe teritoriul administrativ al comunei Cet eni 10* 
41,87** 

2 GranitulădeălaăAlbe ti Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăAlbe tiădeă
Muscel 

0,5 

3 LoculăfosiliferăSusl ne ti Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativ al comunei Boteni - 
Mioarele 

3,5 * 
3,8 ** 
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4 CalcarulănumuliticăAlbe ti Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăAlbe tiădeă
Muscel 

1,5* 
0,5** 

5 PoianaăcuăNarciseăNegra i  Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăNegra i,ăinclus ă
în ROSCI0203 

4,10* 
5** 

6 Zonaăcarstic ăDâmbovicioara Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăDâmbovicioaraă
– inclus ăînăMun iiăPiatraăCraiului 

2000* 
1937** 

7 Moldoveanu-Capra 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomunei Arefu, 
inclus ă înăROSCI0122ăMun iiăF g ra  

5000* 
4074 ** 

8 Pe teraăPisculăNegru 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăArefuă- 
inclus ă înăROSCI0122ăMun iiăF g ra  

42,9 

9 Pe teraăDobre tilor Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomunei Dâmbovicioara, 
inclus ăînăParculăNa ional Piatra Craiului 

0,5 

10 Pe teraănr.15 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăDâmbovicioara,ă
inclus ăînăParculăNa ionalăPiatraăCraiului 0,5 

11 Pe teraăDâmbovicioara Rezerva ieăpeăteritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara, 
inclus ăînăParculăNa ionalăPiatraăCraiului 0,5 

12 Pe teraăUluce Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăDâmbovicioara,ă
inclus ăînăParculăNa ionalăPiatraăCraiului 0,5 

13 Pe teraăStanciului 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăDâmbovicioara,ă
inclus ă  înăParculăNa ionalăPiatraăCraiului 0,5 

14 Avenul din Grind 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăDâmbovicioara,ă
inclus ăînăParculăNa ionalăPiatraăCraiului 0,5 

15 Lacul Iezer Rezerva ieăîn  Mun iiăIezer 0,6 

16 Lacul Zârna Rezerva ieăinclus ă înăROSCI0122ăMun iiăF g ra  
0,5* 
0,8** 

17 Lacul Jgheburoasa Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  
2* 
1,8** 

18 Lacul Hârtop I Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  0,3 
19 Lacul Hârtop II Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  0,35 
20 Lacul Hârtop V Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  1 
21 LaculăMân stirii Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  0,6 

22 Lacul Valea Rea Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  
0,5* 
1,26** 

23 Lacul Buda Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  
0,4* 
1,47** 

24 Lacul Izvorul-Mu eteica Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  3 

25 LaculăSc ri oaraăGalben  Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  
2,0* 
1,92** 

26 Lacul Galbena IV Rezerva ieăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  0,78 

27 Rezerva iaăVâlsan 
Rezerva ieăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneloră Meri ani,ă
M lureni,ăMu ete ti,ăBr dule ,ăArefu 

11.899 

Ariiăprotejateădeăinteresăna ionalădeclarateăprinăHGă2151/2005 
Rezerva iiănaturale 
28 Lacul Bascov Rezerva ieănatural ăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăBascov 162 

29 Lacul lui Bârca 
Rezerva ieănatural ăpeăteritoriulăadministrativ al comunei 
Davide ti 12,4 

30 Golul Alpin Valea Rea-Zârna Rezerva ieănatural ăinclus ăînăROSCI0122ăMun iiăF g ra  6.480 

31 
Zonaăcarstic ăM gura-
Nuc oara 

Rezerva ieănatural ăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiă
Nuc oara 15,8 

TOTAL   
32.613,73* 
31.655,65** 

Nota: *conform Anexa I din Legea 5/2000 
**ăconformăeviden eăARPMăPite ti 

Sursa: Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015 

Ariiăprotejateădeăinteresăna ionalădeclarateăprinăLegeaănr.5/2000 

Parculă Na ională Piatraă Craiuluiă esteă situată laă jonc iuneaă aă dou ă mariă cateneă carpatice,ă
extremitateaăsudăvestic ăaăCarpa ilorăOrientaliăşiăcap tulăesticăalăCarpa ilorăMeridionali.ă 

Seăînvecineaz ,ăcuăDepresiuneaăBârseiălaăN,ăCuloarulăBran-Ruc rălaăE,ăMun iiăF g ra ăşiăIezeră
laăV,ăMasivulăBucegiălaăEăşiăMasivulăLeaotaălaăSE.ă 



PLAN DEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă-2024 
 

Pag 37 din 350 

Piatraă Craiului,ă principalulă componentă ală Parculuiă Na ională esteă oă creast ă calcaroas ă
spectaculoas ăcuăoălungimeădeă25ăkm,ăcuăaltitudiniădeăpesteă2.000ăm,ădesf şurat ăpeădirec iaăNNE-
SSV,ăîntreălocalit ileăZ rneştiă(N)ăşiăPoduăDâmbovi eiă(S). 

În l imeaămedieă aămasivuluiă esteă deă 1.415ăm,ă întreă p r ileă nordic ă şiă sudic ă observându-se 
diferen eăaltitudinale.ă 

În perimetrulă zoneiă exist ă structuriă geologiceă şiă formeă deă reliefă careă auă valoareă ştiin ific ă
deosebit ăşiăanume:ăPadinaăÎnchis ă- OrgaăMare,ăTurnurileăDianei,ă imbalulăMareăDegetulăluiăC line ,ă
Zaplazul,ăMareleăGrohotişă(HorjuăMare). 

Rezerva iiă iămonumenteăale naturii 

Tabelul nr. 2-11Listaărezerva iiloră iămonumentelorănaturii,ăjude ulăArge  

Denumirea ariei protejate  Localizare  Categorie 
IUCN  

Tip  Suprafa ă
(ha) 

Avenul din Grind  Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
CalcarulănumuliticădeălaăAlbe tiă Albe tiiădeăMuscelă III geologică iă

paleontologic  
1,50 

Golul alpin Moldoveanu - Capra  ArefuăNuc oaraă IV mixt  5.000 
Golul alpin Valea Rea - Zârna  Mun iiăF g ra ă IV mixt  6.480 
GranitulădeălaăAlbe tiă Albe tiiădeăMuscelă III geologic  0,50 
Lacul Bascov  Bascov  IV avifaunistic  162 
LaculăluiăBârc ă Davide tiă IV botanic  20,40 
Lacul Buda  Nuc oaraă III mixt  0,40 
Lacul Galbena IV  Ruc ră III mixt  0,20 
Lacul Hârtop I  Ruc ră III mixt  0,30 
Lacul Hârtop II  Ruc ră III mixt  0,35 
Lacul Hârtop V  Ruc ră III mixt  1,0 
LaculăIezer,ăMun iiăF g ra ă Nuc oaraă III mixt  0,60 
Lacul Izvorul-Mu eteic ă Nuc oaraă III mixt  0,30 
Lacul Jgheburoasa  Ruc ră III mixt  2,0 
LaculăM n stiriiă Ruc ră III mixt  0,60 
LaculăSc ri oaraăGalben ă Ruc ră III mixt  2,0 
Lacul Valea Rea  Ruc ră III mixt  0,50 
Lacul Zârna  Ruc ră III mixt  0,50 
LoculăfosiliferăSusl ne tiă Susl ne tiă III paleontologic  3,50 
MicroreliefulăcarsticădeălaăCet eniă Cet eniă IV geologică iă

peisagistic  
10,0 

PoianaăcuănarciseăNegra iă Negra iă IV floristic  4,10 
Pe teraăDâmbovicioaraă Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
Pe teraăDobre tiloră Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
Pe teraănr.ă15ă Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
Pe teraădeălaăPisculăNegruă Arefu  IV speologic  0,50 
Pe teraăStanciuluiă Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
Pe teraăUluceă Dâmbovicioara  IV speologic  0,50 
Valea Vâlsanului  Mu te ti- Br dule - 

Arefu- Nuc oaraă 
IV mixt  10.000 

Zonaăcarstic ăDâmbovicioaraă- 
Brusturet  

DâmbovicioaraăMun iiă
Piatra Craiului  

IV geologică iă
peisagistic  

2.000 

Zonaăcarstic ăM guraă- Nuc oaraă Nuc oaraă IV geologică iă
peisagistic  

15,80 

Sursa: Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015 

Maiăjosăsuntădescriseăcâtevaăcaracteristiciăaleăacestorărezerva ii. 

1.Avenul din Grind cunoscută iăsubădenumireaădeăAvenul de sub Col ii Grindului, este o arie 
protejat  deăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ădeătipăspeologic,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul 
administrativ al comunei Dâmbovicioara.ăRezerva iaănatural ă seăafl ă înăMasivul Piatra Craiului, în 
imediata apropiere a crestelor acestuia, în bazinul V iiăGrindului,ălaăoăaltitudineădeă2.200ămă iăareăoă
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suprafa ădeă0,50ăhectare. Reprezint ăunăaven (gol subteran, pe ter ),ăoăform ăcarstic  deăpr bu ire,ă
alc tuit ădinămaiămulteăpu uri verticale întrerupte de galerii, cu forme vizibile de eroziune i coroziune. 

2.Calcarul numulitic Albe ti,ă seăafl ă înăparteaăsud-estic ,ă înă imediataăapropiereăaă localit iiă
Albe tiă iăacoper ăoăsuprafa ădeă1,50ăhectare.ă 

Ariaă natural ă declarat ă monumentă ală naturii,ă esteă oă zon ă cuă resturiă fosileă deă vertebrateă iă
nevertebrateă(din iădeărechin,ăechinoderme,ăbrahiopode,ăforaminifere)ăăatribuiteăeocenului,ădepozitateă
în calcare numulitice, de culoare alb-cenu ii,ăcenu iu-ro iatice. 

3.Golul alpin Moldoveanu-Capra este o arieă protejat deă interesă na ională careă corespundeă
categoriei a IV-a IUCN, rezerva ieănatural  deătipămixt:ăfaunistic ,ăfloristic ,ăgeologic ă iăpeisagistic ,ă
situat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunelor Arefu iăNuc oara. 

Esteăamplasat ă înăteritoriulăsudicăalăMun ilorăF g ra ,ăcuăoăsuprafa ădeă5.000ădeăhectareă iă
reprezint ăgolul alpin careăseădesf oar ăîntreăVârful Moldoveanu(2.544ăm)ă iăVârfulCapra(2.494 m). 

4.Granitul de la Albe ti este situat în partea sud-estic ăaălocalit iiăAlbe tiă iăareăoăsuprafa ădeă
0,50 hectare. 

Ariaănatural ădeclarat ămonumentăalănaturii,ăareăimportan ăgeologic ă iăreprezint ăoăzon ăînăaă
c ruiăperimetruăexist ămaiămulteăblocuriădeăgranită(roc ămagmatic )ăconstituit ădinămineraleădeăbiotit,ă
cuar ,ăplagioclaz,ăsericit,ădeăculoareărozăcuăformeă iădimensiuniădiferite. 

5.Lacul Buda (monument al naturii) este o arieăprotejat  deăinteresăna ional,ărezerva ieănatural  
deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăNuc oara.ăEsteăsituat ăînă
c ldareaăglaciar  dinădreaptaătraseuluiădeăcreast ă întreăvârfurileăArpa ulăMare (2.468ăm)ă iăArpa ulă
Mic (2.460 m) din Mun iiăF g ra , la o altitudineădeă2.055ăm,ă iăareăoăsuprafa ădeă0,40ăha.ăAriaănatural ă
reprezint ăunălacădeăorigineăglaciar  deăundeăî iăareăobâr iaăvalea Buda,ăcareăîmpreun ăcuăvalea Caprei, 
formeaz ărâulăArge . 

6.Lacul Galbena IV (monumentăalănaturii)ăesteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieă
natural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva iaă
natural ăseăafl ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , în bazinul râului Doamnei, la o altitudine de 2.188 
mă iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă0,20ăhectare.ăAriaănatural ăreprezint ăunălacădeăorigineăglaciar . 

7.Lacul Hârtop I (monumentăalănaturii),ădenumită iăGemenul de sus, este o arieăprotejat  de 
interesăna ional,ărezerva ieănatural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al 
comuneiăRuc r.ăRezerva iaănatural ,ăesteăsituat ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , la o altitudine de 
2.230 m, în bazinul râului Doamnei iăareăoăsuprafa ădeă0,30ăhectare.ăReprezint ăunălacădeăorigineă
glaciar ,ăcuămaluriăformateădinăbuc iădeăstânc ă iăgrohoti ,ămaiăpu inăcelănord-vestic,ăînăaăc ruiăparteă
s-a format o mla tin  acoperit ăcuăvegeta ieăspecific . 

8.Lacul Hârtop II (monument alănaturii)ăesteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ă rezerva ieă
natural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva iaă
natural ,ăseăafl ăînăparteaădeăsudăaăMun ilorăF g ra , în bazinul hidrografic al râului Doamnei, la o 
altitudineă deă 2.200ămă iă seă întindeă peă oă suprafa ă deă 0,35ă hectare.ăAriaă natural ă cunoscut ă iă subă
denumirea de Gemenul de Jos,ăreprezint ăunălacădeăorigineăglaciar ,ăalimentatăcuăap ădintr-un izvor cu 
obâr iaăînăLacul Hârtop I. 

9.Lacul Hârtop V (monumentăalănaturii)ăesteăoăarieăprotejat ădeă interesăna ional,ă rezerva ieă
natural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva iaă
natural ,ăseăafl ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , în bazinul râului Doamnei, în apropierea râului 
Leaota,ălaăoăaltitudineădeă2.100ămă iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă1ăha.ăAriaănatural ăprotejat ,ăcunoscut ă
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iăsubădenumirileădeăLacul dintre Scoici sau ȚaculăRo u,ăreprezint ăunălacădeăorigineăglaciar  cu maluri 
stâncoase, acoperite din loc în loc cu arbu ti din specia jneap nului (Pinus mugo). 

10.Lacul Iezer este o arieăprotejat  deăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ădeătipămixt,ăsituat ă
în jude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăNuc oara.ăRezerva iaănatural ăseăafl ăînăMun iiă
F g ra  iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă0,60ăhectare.ăAriaănatural ăreprezint ăunălacădeăorigineăglaciar ă
(lacul Iezeru Mare), împrejmuit de mla tini oligotrofe,ăacoperiteăcuăvegeta ieăspecific ăzonelorăumede,ă
undeă suntă întâlniteă speciiă floristiceă deă bumb c ri ă (Eriophorum vaginatum), gu a-porumbelului 
(Valeriana officinalis) sau covoare formate din mu chi deăturb . 

Lacul Iezeru Mare este situat la altitudinea de 1.998 m, în apropierea Iezerului Mic cu lungimea 
deă320ăm,ăl imeaădeă190ămă iăadâncimea maxim ădeă13,3ăm,ăînăparteaădeăsud.ă 

11.Lacul Izvorul-țu eteică esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural  de tip 
mixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăNuc oara.ăEsteăsituat ăînăparteaă
sudic ăaăMun ilorăF g ra  iăareăoăsuprafa ădeă0,30ăha.ăAriaănatural ădeclarat ămonumentăalănaturii,ă
reprezint ăunălac de origine glaciar  aflatăsubăculmeaămontan ăaăVârfuluiăMu eteica (2.448 m). 

12.Lacul Jgheburoasa (monumentăalănaturii)ăesteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieă
natural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva ia,ă
seăafl ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , în bazinul v iiăZârna,ălaăoăaltitudineădeă2.150ămă iăseăîntindeă
pe oăsuprafa ădeă2ăhectare.ăReprezint ălacul de origine glaciar  (luciuădeăap )ă iăzonaăîmprejmuitoare,ă
situat la obâr iaăv iiăJgheburoasa,ăcuămaluriăacoperiteădeăvegeta ieăalc tuit ăînăceaămaiămareăparteădină
arbu ti mici de afin negru de munte. 

13.Țacul țânăstirii (monumentăalănaturii)ăcunoscută iăsubădenumireaădeăȚacul Gălă escu, 
esteăoăarieăprotejat ădeă interesăna ional,ă rezerva ieănatural  deă tipămixt,ă situat ă înă jude ulăArge , pe 
teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva iaă natural ,ă seă afl ă înă parteaă deă sudă aăMun iloră
F g ra ,ă( auaăG l escului), în bazinul râul Doamnei-c ldareaăv iiăG l escului, la o altitudine de 
2.168ăm,ă iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă0,60ăhectare.ăReprezint ăunălacădeăorigineăglaciar , cu maluri 
stâncoase,ăacoperiteăpeăalocuriăcuăvegeta ie,ăalimentatăcuăap ăde unămicăpârâuăcuătreiăbra e. 

14.Țacul Scări oara Galbenă esteăoăarieăprotejat ădeăinteres,ărezerva ieănatural  de tip mixt, 
situat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăEsteăsituat ăînăparteaăsudic ăaă
Mun ilorăF g ra , în bazinul râului Doamnei,ălaăoăaltitudineădeă2.200ămă iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă
2ăha.ăAriaănatural ăesteădeclarat ămonumentăalănaturiiă iăreprezint ăunălacă( iăzonaăîmprejmuitoareăaă
acestuia) de origine glaciar , alimentat de trei izvoare. 

15.Lacul Valea Rea (monumentăalănaturii)ăesteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieă
natural  deătipămixt,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăRuc r.ăRezerva iaă
natural ,ă seă afl ă înă parteaă sudic ă aă Mun iloră F g ra , între Vârful Galbenele (2.456 m), Vârful 
G l escuăMare (2.470ăm)ă iăVârful Moldoveanu (2.544 m), în bazinul râul Doamnei-c ldareaăValea 
Rea,ălaăoăaltitudineădeă2.156ăm,ă iăareăoăsuprafa ădeă0,50ăhectare.ăAriaănatural ăreprezint ăunălacădeă
origine glaciar , alimentat de trei izvoare. Laăie ireaădinălacăseăformeaz ăalbiaărâului Valea Rea, unul 
dinăceiădoiăafluen iăalărâului Doamnei. 

16.Lacul Zârna (monument al naturii) este o arieă protejat  deă interesă na ional,ă rezerva ieă
natural  deă tipămixt,ă situat ă înă jude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunelor Nuc oara iă
Ruc r.ăEsteăsituat ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , în bazinul râului Doamnei, în apropierea râului 
Zârna,ăunulădinăceiădoiăafluen iăaiăacestuiaă iăareăoăsuprafa ădeă0,50ăhectare.ăReprezint ăună lacădeă
origine glaciar  alimentatădeăapeleăunorăizvoareă iădinăceleăformateăprinătopireaăz pezii. 
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17.Țocul fosilifer Suslăne ti este situat în comunaăMioarele,ădinăjude ulăArgeşăşiăaăfostădeclarată
monumentă ală naturii,ă datorit ă importan eiă saleă ştiin ificeă deosebite.ă Esteă oă arieă protejat ă deă tipă
paleontologic,ă cuăoă suprafa ădeă3,5ăha,ă fiindă inclus ă înă aă treiaă cateogorieă aăUniuniiă Interna ionaleă
pentru Conservarea Naturii. 

Auăfostăidentificateăpesteă30ădeăspeciiădeăpeştiăşiăurmeădeăviermi,ăprecumăşiăfrunzeădeăSalix. 
18.țicrorelief carstic Cetă eni esteăoărezerva ieănatural ădeătipăpeisagistică iăgeologic,ăsituat ă

pe teritoriul administrativ al comunei Cet eni.ă Rezerva iaă natural ă seă afl ă înă Mun iiă Leaota,ă peă
versantulăstângăalărâuluiăDâmbovi a,ăîntinzându-seăpeăoăsuprafa ădeă10ăhectare. 

Ariaănatural ăesteăformat ădinăreliefăcarstic,ărezultatăalăeroziuniloră iăalăcoroziunilor. 
19. Poiana cu Narcise Negra i esteăsituat ă înă luncaărâuluiăDâmbovnic,ă înăcomunaăNegraşi,ă

fiindăceaămaiăsudic ăpoian ăcuănarciseăaăRomâniei.ăOcup ăo suprafa ădeă4,1ăha iăesteăocrotit ăpentruă
valoareaăştiin ific ădeosebit ăaăspeciei,ădarăşiăpentruăvaloareaăpeisagistic ăaăcovoruluiăcu narcise. Florile 
din specia Narcissus stellaris (ssp. radiiflorus), caăceleădeălaăNegraşi,ăsuntăoăspecieădeănarciseăcareă
populeaz ăînăgeneralălocurileădepresionareăumede. 

20.Pe tera Dâmbovicioara esteăsituat ăînăparteaădeăsudăaăMasivuluiăPiatraăCraiului,ăînăversantulă
stângăalăv iiăDâmbovicioaraă(afluentăalăDâmbovi ei),ălaă1ăkmănordădeăsatulăDâmbovicioara.ăPe teraăs-
aăformatăprinăac iuneaăapelorărâuluiăDâmbovicioara,ăcareăauăs patăînăcalcareleădeăvârst ăjurasic ăaleă
MasivuluiăPiatraăCraiului.ăAreăoăgalerieăunic ,ăcuăoălungimeătotal ădeă555ăm,ăl imiăcareăvariaz ăîntreă
3-4ămă iăîn l imiădeă4-5ăm,ăcuăpu ineăramifica ii,ădeădimensiuniămici.ă 

21.Pe tera Dobre tilor esteă oă arieă protejat ă deă interesă na ional,ă rezerva ieă natural ă deă tipă
speologic,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara.ăRezerva iaă
natural ăcuăoăsuprafa ădeă0,50ăhectareăînclus ăînăParculăNa ionalăPiatra Craiului,ăreprezint ăoăcavitateă
(pe ter ) în abrupturile calcaroase ale Cheilor Dâmbovicioarei. 

22.Pe tera nr. 15 esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ădeătipăspeologic, 
situat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara.ăRezerva iaănatural ăcuă
oăsuprafa ădeă0,50ăhectareăesteăinclus ăînăParculăNa ionalăPiatraăCraiului iăreprezint ăunăgolănaturală
(pe ter )ăs patăînăabrupturileăcalcaroase ale Pietrii Craiului. 

23.Pe tera Piscul Negru esteă oă arieă protejat ă deă interesă na ional,ă rezerva ieă natural ă deă tipă
speologic,ăsituat ăînăjude ulăArge ,ăpeăteritoriulăadministrativăalăcomuneiăArefu.ăReprezint ăoăcavitateă
(pe ter )ăînăabruptulăVârfului Piscul Negru (2.248ăm),ăstr b tut ădeăcursuriădeăap ,ăcuăcascadeă iăgaleriiă
cu diferite forme concre ionare de ghirlande, coloane, pânze, cristale, stalactite, baldachine, etc. 

24.Pe tera Stanciului esteă oă arieă protejat ă deă interesă na ional,ă rezerva ieă natural ă deă tipă
speologic,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara.ăRezerva iaă
natural ă(monumentăalănaturii)ăcuăoăsuprafa ădeă0,50ăha,ăinclus ăînăParculăNa ionalăPiatra Craiului, 
reprezint ăoăcavern ă(pe ter ,ăgolănatural)ăs pat ăînăabrupturileăcalcaroaseădinăMun iiăPiatraăCraiului. 

25.Pe tera Uluce esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezzerva ieănatural ădeătipăspeologic, 
situat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara.ăEsteăinclus ăînăParcul 
Na ionalăPiatraăCraiului iăareăoăsuprafa ădeă0,50ăhectare.ăAriaănatural ăreprezint ăoăcavitateă(pe ter  
activ )ăcuămaiămulteăgaleriiăavândăoălungimeătotal ădeă236ăm,ăstr b tuteădeăcursuriădeăap ,ăcuămiciă
lacuriă iăcascade. 

26.Valea Vâlsanului esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural  de tip mixt, 
situat ă înă jude ulă Arge , pe teritoriul administrativ al comunelor Arefu, Br dule , Mu te ti iă
Nuc oara.ăAriaănatural ăseădezvolt ăînăCarpa iiăMeridionali,ăînăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra , în 
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bazinul hidrografic al râului Vâlsan.ă Zonaă important ă deă protec ieă cuprindeă albiaăminor ă aă râuluiă
VâlsanăşiăzonaăCheileăVâlsanului.ă 

27.Zona carstică Dâmbovicioara este un complex de cheiă iă pe teri,ă careă seă întindeă peă oă
suprafa ădeă2.000ăhaăînăzonaăPoduăDâmbovi ei,ăDâmbovicioaraă iăBrusturet.ăRâulăDâmbovi aăaăs pată
înăforma iunileădeărociăsedimentare,ăcalcaroase,ă iăgresii,ăconglomerateăunăcanionălungădeă8ăkm,ăcareă
înăuneleăpor iuni valeaăareăpere iăverticaliăceădep escă200ădeămăînâl ime.ă 

Ariiăprotejateădeăinteresăna ionalădeclarateăprinăHGă2151/2005 

Rezerva iiănaturale 

28.Lacul Bascov esteă oă arieă natural ă situat ă înă jude ulăArge , pe teritoriul administrativ al 
comunei Bascov.ă Rezerva iaă natural ă cuă oă suprafa ă deă 162ă ha,ă seă afl ă înă Câmpiaă Pite tilor, o 
subdiviziuneăînăparteaănordic ăaăCâmpiei Române, în bazinul Arge ului, pe cursul mijlociu al acestuia, 
în nord-estul satului Bascov.ăReprezint ăoăzon ădeăcâmpieă(luciuădeăap ,ă terenăml tinos,ăpaji tiă iă
fâne e)ăcareăasigur ăcondi iiădeăhran ă iăvie uireăpentruăspeciiădeăp s riămigratoare,ăcâtă iăcondi iiădeă
iernată pentruă anumiteă speciiă deă p s riă careă r mână înă rezerva ieă totă anul.ă Înă arealulă rezerva ieiă esteă
semnalat ăprezen aămaiămultorăspeciiăacvifaunisticeă(enumerateăînăanexaăI-a a Directivei Consiliului 
European 147/CE din 30 noiembrie 2009) protejate la nivel european.  

29.Lacul lui Bârca este o arie protejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ădeătipăbotanic, 
situat în jude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăDavide ti.ăRezerva iaănatural ,ăseăafl ăînă
extremitateaă sudic ă aă piemontuluiă ceă coboar ă dinăMun iiă Iezer-P pu a,ă înă parteaă vestic ă aă satuluiă
Con e ti iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă20,40ăhectare.ă 

30.Golul Alpin Valea Rea-Zârna esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ă
deă tipă mixt,ă situat ă înă jude ulă Arge , pe teritoriul administrativ al comuneiă Nuc oara.ă Rezerva iaă
natural ,ă seă afl ă înăparteaă sudic ă aăMun ilorăF g ra , în bazinul râului Doamnei iă seă întindeăpeăoă
suprafa ădeă6.480ăhectare.ăAriaănatural ăreprezint ăbazinulăsuperiorăalărâuluiăDoamneiă(laăconfluen aă
râului Valea Rea cu Valea Zârnei), cu un relief variat (lacuri glaciare,ă izvoare,ăv i,ă chei,ă abrupturiă
stâncoase,ăpaji ti,ăp uni),ăcuăelementeăfaunistice iăfloristice specifice Meridionalilor. 

31.Zona carstică țăgura-Nuc oara esteăoăarieăprotejat ădeăinteresăna ional,ărezerva ieănatural ă
de tip geologic iăpeisagistic,ăsituat ăînăjude ulăArge , pe teritoriul administrativ al comuneiăNuc oara. 
Rezerva iaănatural ,ăseăafl ă înăparteaăsudic ăaăMun ilorăF g ra ,ă înăzonaădepresionar ăaăMu celeloră
Arge ului, la poalele dealului M gura iăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă15,80ăha.ăAriaănatural ăreprezint ă
oă zon ă depresionar ă deluroas ă cuă forma iuniă carstice (forma iuniă geomorfologiceă deă tip:ă doline, 
lapiezuri,ă ei,ă ponoare,ă paji ti,ă p uniă iă p duri,ă cuă flor  iă faun  specifice ariei subcarpatice a 
Meridionalilor.ăPeăteritoriulărezerva ieiăseăafl ăLaculăNuc oara, un lac de acumulare.   

Arii protejate de interes local 

Pe teritoriulăjude uluiăArge ăexist ăoăserieădeăariiăprotejateădeăinteresălocal,ămen ionateăînătabelulă
de mai jos. 

Tabelul nr. 2-12 Ariiăprotejateădeăinteresălocalăînăjude ulăArge  

Nr. 
crt.  

Obiectiv Suprafa ă(ha)  
Arii protejate de interes local Localizare  Hot râriăCJă 

1  ParcăMih e tiă ComunaăMih e tiă 65,00 
2  Valea Cheii-Valea Ghimbavului  Dâmbovicioara - Dragoslavele  6692,95 
3  P dureaăIedu-Cernat  ComunaăNuc oaraă 327,50 
4  Muntele Râiosu  Mun iiăF g ra ă 92,00 
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Nr. 
crt.  

Obiectiv Suprafa ă(ha)  
Arii protejate de interes local Localizare  Hot râriăCJă 

5  ValeaăSili teiă Comuna Aninoasa  2,20 
6  Sl nică Comuna Aninoasa  6,10 
7  Brani teăIă ComunaăBrani teă 7,40 
8  Brani teăIIă ComunaăBrani teă 5,60 
9  Menghea  Comuna O.S. Aninoasa  28,30 
10  Malu  Comuna Malu  12,00 
11  Negomiru  O.S. Aninoasa  20,00 
12  Priboaia  O.S. Aninoasa  2,40 
13  Vl de tiă ComunaăVl de tiă 15,70 
14  Bughea I  Comuna Bughea  204,20 
15  Bughea II  Comuna Bughea  33,70 
16  Moiceanu  O.S. Câmpulung  Muscel  13,50 
17  Gruiul  Câmpulung  Muscel  19,50 
18  Topana  Comuna Topana  174,90 
19  Vedea  Comuna Vedea  34,80 
20  Cotmeana  Comuna Cotmeana  21,20 
21  Bascovele I  Comuna  Bascovele  35,40 
22  Bascovele II  Comuna Bascovele  21,90 
23  Prav ă ComunaăPrav ă 78,50 
24  Valea Ursului  Comuna Valea Ursului  6,40 
25  Zoruleasa  ComunaăBr dule ă 235,00 
26  Br detă ComunaăBr dule ă 607,00 
27  Col ulăVân toră ComunaăBr dule ă 165,00 
28  Robaia  Comuna Robaia  160,00 
29  Ruginoasa  Comuna Ruginoasa  1,60 
30  C rpeni ă O.S.ăMu te tiă 1,60 
31  Arnuta  O.S.ăMu te tiă 2,40 
32  Trivale  Pite tiă 432.33 
33  Podi oră O.S.ăRuc ră 1,08 
34  Nem oaicaă O.S.ăRuc ră 88,60 
35  Richita  ComunaăS ticădeăSusă 40,60 
36  Br detăRuc ră ComunaăBr detă 32,10 
37  Mateia ă Câmpulung Muscel  9,20 
38  Br neasaă O.S. Suici  2,30 
39  Valea Satului  O.S. Suici  89,00 
40  Poienari  O.S. Suici  27,70 
41  Marginea  O.S. Suici  9,90 
42  Negoiu  MuntiiăF g ra ă 1000,00 
43  Rânc ciovă ComunaăRânc ciovă 40,00 
44  Ruginoasa  Topoloveni  12,40 
45  Albu eleă Topoloveni  3,10 
46  L c oră O.S. Vidraru  27,90 
47  Molivis  Comuna Arefu  48,10 
48  Cerbul Mic  O.S. Vidraru  23,70 
49  Bahna Rusului  ComunaăNuc oaraă 12,80 
50  P p uă Mun iiăF g ra ă 27,30 
51  Corbi  Comuna Corbi  21,80 
52  P p uăDomne tiă ComunaăDomne tiă 49,00 
53  Corbi Mo  Comuna Corbi  12,80 
54  Corbi La  Comuna Corbi  100,40 
55  Rezerva iaăNatural ăF g ra ă Mun iiăF g ra ă 37556,60 
56  Parcul Florica  tef ne tiă 2,50 
TOTAL 48721.38 

Sursa:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2015 
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Ariiănaturaleăprotejateădeăinteresăcomunitară iădeăprotec ieăavifaunistic  

Tabelul nr. 2-13 SiturileăNaturaă2000ădinăjude ulăArge  

Nr. 
crt. 

Tip 
arie 

Obiectiv 
declarat 

Denumire SCI/SPA Localizareă(jude ) Suprafa *ă
(ha) 

1. 

SCI 
 

ROSCI0102 Leaota Arge ,ăDâmbovi aăBra ov 1.378 

2. ROSCI0122 Mun iiăF g ra  
Arge ,ăVâlcea,ăBra ov,ă
Sibiu 

198.620 

3. ROSCI0177 P dureaăTopana Olt,ăArge  894 
4. ROSCI0194 Mun iiăPiatraăCraiului Arge ăBra ov 15.904 

5. ROSCI0203 PoianaăcuănarciseădeălaăNegra i Arge  4 

6. ROSCI0258 V ileăBratiaă iăBr tioara Arge  219 
7. ROSCI0268 Valea Vâlsanului Arge  9.582 
8. ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei Arge  405 
9. ROSCI0326 MusceleleăArge ului Arge  10.040 

10. ROSCI0341 P dureaă iăLaculăStolnici Arge ,ăOlt 1.524 

11. ROSCI0354 Platforma Cotmeana Olt,ăArge ,ăVâlcea 12.529 

12. ROSCI0381 Râul Târgului-Arge el-Râu or Arge ,ăBra ov 13.175 

13. ROSCI0386 Râul Vedea Teleorman,ăOlt,ăArge  9.157 

1. SPA 
 

ROSPA0062 
Lacurile de acumulare de pe 
Arge  

Arge  2.291 

2. ROSPA0098 PiemontulăF g ra  Arge ,ăSibiu,ăBra ov 71.201 
* - suprafe eăpreluateădinăList ăformulareăstandardăSCIă iăSPA/2016 
Sursa:APțăArge  
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Figura nr. 2-3HartaăsiturilorăNaturaă2000,ăjude ulăArge  

Sursa: Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2014 
- CapitolulăV,ăProtec iaănaturiiă iăbiodiversitatea 
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ROSCI 

1.ROSCI0102 Leaota – Suprafa ă totală 1.378 ha 

Suprafa ăocupat  înăjude  
- Argeşă25ș:ăDragoslavele (3%);  
- Dâmbovi aă28ș:ăMoroeni (1%) ; 
- Braşovă47ș: Fundata (<1%), Moieciu (6%). 

 Amplasament – regiuneaăbiogeografic ăalpin . 
 Caracteristici: - p duriădeăconifere; 
   - p duriădeăfoioase; 
   - paji tiănaturale,ăstepe; 
   - tufi uri,ătuf ri uri. 
 Planuri de management ale sitului: Plan de Management aprobat prin OM 813/28.04.2016.  
 Custode/administrator: Funda iaăConservationăCarpathiaă 

 2.ROSCI0122 țun ii Făgăra  - Suprafa ă  totală 198.620 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Argeşă54ș:AlbeştiiădeăMuscelă(Ţ1ș),ăArefuă(89ș),ăBerevoeştiă(Ţ1ș),ăBr dule ă(7ș),ă
Lereştiă (38ș),ăNucşoaraă (85ș),ăRuc ră (54ș),ă S l trucuă (62ș),ăValeaăMareă Prav ă
(4%)  

- Vâlcea 11%:Boişoaraă(33ș),ăCâineniă(45ș),ăPerişaniă(47ș),ăTiteştiă(Ţ1ș)ă 
- Braşovă22ș:Dr guşă(42ș),ăHârseniă(58ș),ăLisaă(56ș),ăReceaă(48ș),ăSâmb taădeăSusă

(50ș),ăUceaă(40ș),ăVişteaă(30ș),ăZ rneştiă(17ș),ăŞincaă(35ș),ăŞincaăNou ă(5ș)ă 
- Sibiu 13%:Arpaşuă deă Josă (36ș),ă Avrigă (25ș),ă Boi aă (Ţ1ș),ă Câr işoaraă (64ș),ă

PorumbacuădeăJosă(42ș),ăRacovi aă(24ș),ăTurnuăRoşuă(51ș)ă 
 Amplasament – regiuneaăbiogeografic ăalpin . 
 Caracteristici - p duriădeăconifere; 
   - p duriădeăfoioase; 
   - p duriădeăamestec; 
   - tufi uri,ătuf ri uri; 
   - paji tiănaturale,ăstepe; 
   - stânc rii,ăzoneăs raceădeăvegeta ie. 
 Specii 
  - 6 specii de mamifere; 
  - 27ătipuriăşiăsubtipuriădeăhabitat;ă 
  - 3 specii de amfibieni; 
  - 3ăspeciiădeăpeşti;ă 
  - 14 specii de nevertebrate; 
  - 7 specii de plante comunitare. 
 Planuri de management ale sitului:Planul de management aprobat prin HG 1156/24.06.2016.  
 Custode/administrator: Ocolul SilvicăR şinariăRAăşiăOcolulăSilvicăIzvorulăFlorii.ă 

 3.ROSCI0177 Pădurea Topana – Suprafa ă totală 894 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Olt: Topana (26%)  
- Argeş: Ciom geştiă(Ţ1ș),ăUdaă(Ţ1ș)ă 

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental ,ăecoregiuneaădeăsilvostep . 
 Caracteristici: - p duriădeăfoioase; 
   - p uni; 
   - culturi. 
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 Planuri de management ale sitului:aăfostăelaboratăprinăaprobareaăproiectuluiădeăc tre Ministerul 
Mediuluiă iăSchimb rilorăClimatice-prinăprogramulăOpera ionalăSectorialăMediuăînădataădeă08.06.2012.ă 
 Custode/administrator: nu are custode. 

 4.ROSCI0194 țun ii Piatra Craiului – Suprafa ă totală 15.904 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Argeşă61ș: Dragoslaveleă(9ș),ăDâmbovicioaraă(74ș),ăRuc ră(14ș)ă 
- Braşovă39ș: Brană(2ș),ăFundataă(12ș),ăMoieciuă(19ș),ăZ rneştiă(17ș)ă 

 Amplasament – regiuneaăbiogeografic ăalpin ă iăcontinental . 
 Caracteristici: - p duriădeăconifere; 
   - p duriădeăfoioase; 
   - paji tiănaturale,ăstepe; 
   - p duriădeăamestec; 
   - tufi uri,ătuf ri uri; 
   - p duriădeăconifere; 
   - stânc rii,ăzoneăs raceădeăvegeta ie; 
   - habitateădeăp duriă(p duriăînătranzi ie). 
 Planuri de management ale sitului:elaborareaăşiăaprobareaăPlanuluiădeăManagementăs-aăf cută
înăbazaăOUGă236/24.11.2000,ăLegeaă462/2001,ăart.ă18ăalin.4ăşiăart.19. 
 Custode/administrator: RegiaăNa ional ăaăP durilorăreprezentat ăprinăAdministra iaăParculuiă
Na ionalăPiatra Craiului. 

 5. ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negra i– Suprafa ă  totală 4 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Arge :ăNegraşiă(Ţ1ș)ă 
 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
 Caracteristici: - p uni; 
    - culturi (teren arabil). 
 Planuri de management ale sitului: Plan de Management în implementare (Ordin aprobare 
nr.1313/23.07.2014)  
 Custode/administrator :ăAgen iaăRomân ădeăConsultan .ă 
 
 6. ROSCI0258 Văile Bratia i Brătioara– Suprafa ă totală 219 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude :ă 

- Arge :ăAlbeştiiădeăMuscelă(1ș),ăBerevoeştiă(Ţ1ș),ăBugheaădeăJosă(Ţ1ș)ă 
 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăalpin ă iăcontinental . 
 Caracteristici: - p duriădeăfoioase; 
   - p duriădeăamestec; 
   -  p duriădeăconifere; 
   - p uni; 
   - habitateădeăp duri; 
   - alte terenuri arabile. 
 Planuri de management ale sitului: nuăare,ăexist ăproiectăPOSăMediuă. 
 Custode/administrator:ăPrim riaăAlbe tiădeăMuscel. 
 
 7.ROSCI0268 Valea Vâlsanului– Suprafa ă totală 9.582 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Arge :ăAlbeştiiădeăArgeşă(1ș),ăBr dule ă(77ș),ăCorbeniă(Ţ1ș),ăCorbiă(3ș),ă
Domneştiă(Ţ1ș),ăMuş teştiă(54ș),ăNucşoaraă(Ţ1ș),ăPietroşaniă(2ș),ăValeaăIaşuluiă
(<1%)  

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
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 Caracteristici: - viiă iălivezi; 
   - p duriădeăfoioase; 
   - alte terenuri arabile; 
   - alteăterenuriăartificialeă(localit i,ămine); 
   - habitateădeăp duriă(p duriăînătrnazi ie). 
 Planuri de management ale sitului: are plan de management elaborat de Funda iaăFreiesă
Europa Weltanschauung. 
 Custode/administrator: nu are.  

 8. ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei– Suprafa ă totală 405 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude :ă 

- Argeş: Coşeşti (<1%). 
 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
 Caracteristici: - alte terenuri arabile; − paji tiănaturale,ăstepe; − culturi (teren arabil); − viiă iălivezi. 
 Planuri de management ale sitului: nu are. 
 Custode/administrator: nu are. 

 9.ROSCI0326 țuscelele Arge ului– Suprafa ă totală 10.040  ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Argeş: Aninoasaă (11ș),ă B lileştiă (12ș),ă Coşeştiă (28ș),ă Davideştiă (5ș),ă Domneştiă
(9ș),ăHârtieştiă(13ș),ăMih eştiă(17ș),ăPietroşaniă(24ș),ăPoienariiădeăMuscelă(20ș),ă
SchituăGoleştiă(34ș),ăVl deştiă(28ș),ăVultureştiă(18ș)ă 

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
 Caracteristici: -p duriădeăfoiase; 
   - p uni; 
   - viiă iălivezi; 
   - habitateădeăp duriă(p duriăînătranzi ie). 
 Planuri de management ale sitului: nu are. 
 Custode/administrator: Asocia iaăBioăRomânia. 

 10.ROSCI0341 Pădurea i Țacul Stolnici– Suprafa ă totală 1.524 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Argeş:Hârseştiă(Ţ1ș),ăStolniciă(15ș)ă 
- Olt: Sârbii-M guraă(Ţ1ș)ă 

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
 Caracteristici: - p duriădeăfoiase; 
   - p uni; 
   - culturi (teren arabil); 
   - râuri, lacuri. 
 Planuri de management ale sitului: nu are. 
 Custode/administrator: nu are.  
 

 11.ROSCI0354 Platforma Cotmeana– Suprafa ă totală 1.254 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Olt: Topanaă(Ţ1ș),ăVitomireştiă(1ș)ă 
- Argeşă75ș:ăB banaă(18ș),ăCiom geştiă(11ș),ăCocuă(20ș),ăCotmeanaă(36ș),ăCucaă

(31ș),ăDr ganuă(17ș),ăMor reştiă(9ș),ăUdaă(21ș)ă. 
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- Vâlcea 25%:D niceiă (14ș),ăGaliceaă (9ș),ăMilcoiuă(Ţ1ș),ăNicolaeăB lcescuă(19ș),ă
Olanu (2%), Stoileştiă(5ș). 

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
 Caracteristici:- p duriădeăfoiase; 
   - p uni; 
   - alte terenuri arabile. 
 Planuri de management ale sitului: Conven iaădeăcustodieănr.10/10.05.2016ăăPlanul de 
Management aprobat prin OM nr. 1201/28.06.2016.  
 Custode/administrator: S.C. Romdeca S.R.L. 

 12.ROSCI0381Râul Târgului-Arge el-Râu or– Suprafa ă totală 13.175 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Argeş: Albeştiiă deăMuscelă (12ș),ă Bugheaă deă Susă (Ţ1ș),ă Lereştiă (45ș),ă Nucşoaraă
(<1%), Ruc ră(14ș),ăValeaăMareăPrav ă(22ș)ă. 

- Braşov:Z rneştiă(Ţ1ș).ă 
 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăalpin . 
 Caracteristici: - p duriădeăconifere; 
   - p duriădeăfoioase; 
   - paji tiănaturale,ăstepe; 
   - p duriădeăamestec; 
   - tufi uri,ătuf ri uri; 
   - p uni; 
   - râuri, lacuri. 
 Planuri de management ale sitului: nu are. 
 Custode/administrator: Funda iaăConservationăCarphatia. 

13.ROSCI0386 Râul Vedea– Suprafa ă totală 9.157 ha 
 Suprafa ăocupat  înăjude : 

- Teleorman 80%:Alexandriaă (Ţ1ș),ă Balaciă (Ţ1ș),ă Buzescuă (2ș),ă C lineştiă (7ș),ă
Dideştiă (Ţ1ș),ă Dobroteştiă (Ţ1ș),ă Dr cşeneiă (Ţ1ș),ă Dr g neştiă deă Vedeă (44ș),ă
Mavrodină(6ș),ăM ld eniă(Ţ1ș),ăNanovă(1ș),ăNenciuleştiă(8ș),ăPeretuă(10ș),ăPloscaă
(4ș),ă Roşioriiă deă Vedeă (5ș),ă R doieştiă (Ţ1ș),ă Scrioaşteaă (22ș),ă Sfin eştiă (Ţ1ș),ă
Stejaruă(20ș),ăS ceniă(Ţ1ș),ăVedeaă(13ș).ă 

- Olt 20%:Corbuă (Ţ1ș),ă Crâmpoiaă (3ș),ă Ghimpe eniă (4ș),ă Icoanaă (4ș),ă Movileniă
(Ţ1ș),ăNicolaeăTitulescuă(9ș),ăTufeniă(14ș),ăV leniă(2ș),ăŞerb neşti(Ţ1ș).ă 

- Argeş:Bârla(<1%). 
Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
Caracteristici:- p duriădeăfoioase; 
  - râuri, lacuri; 
  - alte terenuri arabile; 
  - culturi (terenuri arabile); 
  - p uni; 
  - plaje de nisip; 
  - alteăterenuriăartificialeă(localit i). 

 Planuri de management ale sitului: are plan de management. 
Custode/administrator: Funda iaăConservationăCarphatia. 
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ROSPA 

1. ROSPA0062 Țacurile de acumulare de pe Arge – Suprafa ă  totală 2.291ha 

 Suprafa ăocupat  înăjude : 
- Argeş:ăBascovă (5ș),ăBraduă (2ș),ăBudeasaă (3ș),ăB icule tiă (2ș),ăCurteaă deăArge ă

(2ș),ăC line tiă(1ș),ăC teascaă(7ș),ăMeri aniă(9ș),ăPite tiă(3ș),ăTopoloveniă(Ţ1ș),ă
tef ne tiă(2ș).ă 

 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăcontinental . 
Caracteristici: - râuri, lacuri; 
  - mla tini,ăturb rii; 
  - culturi (teren arabil); 
  - p duriădeăfoioase.ă 

 Planuri de management ale sitului: Plan de Management aprobat prin Ordinul MMAP 
nr.1183/27.06.2016 Conven iaădeăcustodieănr.ă213/29.03.2011.ă 
 Custode/administrator: Funda iaăEco-Montan 2000. 

 2. ROSPA0098 Piemontul Făgăra – Suprafa ă totală 71.201ha 

 Suprafa ăocupat  înăjude : 
- Argeş: Arefu (<1%).  
- Sibiu:ăArpa uădeăJosă(51ș),ăAvrigă(27ș),ăCâr aă(Ţ1ș),ăCâr i oaraă(72ș),ăPorumbacuă

deăJosă(65ș),ăRacovi aă(58ș),ăTurnuăRo uă(12ș).ă 
- Braşov:ă Dr gusă (51ș),ă Hârseniă (39ș),ă Lisaă (60ș),ă Receaă (43ș),ă Sâmb taă deă Susă

(41ș),ăUceaă(18ș),ăVictoriaă(45ș),ăVi teaă(21ș),ă incaă(52ș),ă incaăNou ă(21ș).ă 
 Amplasament:ăregiuneaăbiogeografic ăalpin ă iăcontinental . 
 Caracteristici:-p duriădeăfoioase; 
   - p duriădeăamestec;ă 
   - p uni; 
   - culturi (teren arabil); 
   - p duriădeăconifere; 
   - habitateădeăp duriă(p duriăînătranzi ie). 
 Planuri de management ale sitului: aprobat prinOrdinulă ministruluiă mediului,ă apeloră iă
p durilorănr.ă1156/2016ăprivindăaprobareaăPlanuluiădeămanagementă iăRegulamentuluiăsiturilorăNaturaă
2000ăROSCI0122ăMun iiăF g ra ă iăROSPA0098ăPiemontulăF g ra . 
 Custode/administrator: OcolulăSilvicăR şinariăRAăşiăOcolulăSilvicăIzvorulăFlorii.ă 

2.2.2.Caracterizarea administrativ - teritorial  

Împreun ăcuăjude eleăGiurgiu,ăC l raşi,ăDâmbovi a,ăIalomi a,ăPrahovaă iăTeleorman, jude ulă
Arge ă faceă parte din Regiunea Sud Muntenia,ă situat ă înă parteaă deă Sud-Est a României şiă seă
învecineaz ăcu: 

 - jude eleăSibiu i Bra ovăla nord; 
 - jude ul Dâmbovi aăla est; 
 - jude ul Teleorman la sud; 
 - jude eleăVâlcea iăOlt, la vest. 
 

Jude ulăArge ănuăareăgrani eăexterne. 
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Figura nr. 2-4 Regiunile componente ale României 

 RegiuneaăSudăMunteniaăesteălocalizat ăînăparteaădeăsudăaăRomâniei,ăfiindăîncadrat : 
− la nord de regiunea Centru; 

− la est de regiunea Sud - Est; 

− la vest de regiunea Sud - Vest; 

− la sud cuăBulgaria,ălimitaăfiindădat ădeăfluviulăDun rea.ă 
 Cuăoăsuprafa ădeă34.453ăkm2, reprezentând 14,5% din suprafa ăRomâniei, regiunea Sud 
Munteniaăocup ăloculăală3-leaăcaăm rimeădinăceleă8ăregiuni de dezvoltare. 
 RegiuneaăSudăMunteniaăesteăstructurat ăînăjurulăaădou ăcentreădeăpolarizare,ăidentificateădreptă
poliădeăcreştereăprinăHot râreaădeăGuvernănr.ă998/2008,ărespectiv: 

- MunicipiulăPloieştiăînăjude ulăPrahova; 
- MunicipiulăPiteştiăînăjude ulăArge . 

 Fiecareădintreăaceştiăpoliăareăunăpoten ialăsemnificativădeăinfluen ănuădoarăregional ,ăciăşiăextra-
regional . 

Dinăpunctădeăvedereăadministrativ,ăconformăPlanuluiădeăAmenajareăaăTeritoriuluiăNa ional,ă
jude ulăArge ăinclude:ă3ămunicipiiă iă4ăora e,ărespectiv: 

- Aglomerarea -municipiulăPite ti,ăre edin ădeăjude ,ădeărangăI; 
- municipiul Câmpulung Muscel, de rang II; 
- municipiulăCurteaădeăArge ,ădeărangăII; 
- ora ulăCOSTE TI, de rang III; 
- ora ulăMioveni,ădeărangăIII; 
- ora ulă tef ne ti,ădeărangăIII; 
- ora ulăTopoloveni,ădeărangăIII; 

Localit ileă re edin ă deă comun ă (95ă de localit i) sunt de rang IV, iar cele 576 de sate 
componente ale comunelor sunt încadrate la rangul V. 

ConformăDirec ieiăJude eneădeăStatistic ăArge ,ăstructuraăadministrativ-teritorial ăaăjude uluiă
nuăaăprezentatăvaria iiăînăperioadaă2009-2014,ădup ăcumăreieseă iădinătabelulăurm tor: 

 

 



PLAN DEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă-2024 
 

Pag 51 din 350 

Tabelul nr. 2-14Structura administrativ-teritorial ăaăJude uluiăArge  

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Num răoraşeăşiămunicipii,  
din care: 

7 7 7 7 7 7 

- municipii 3 3 3 3 3 3 
- ora e 4 4 4 4 4 4 

Num răcomuneă iăsateă,ă 
din care: 

671 671 671 671 671 671 

- comune 95 95 95 95 95 95 
- sate 576 576 576 576 576 576 

Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  

➢ Centrele urbane ale jude ului Arge  

Aglomerarea - țunicipiul Pite ti - esteăcelămaiă importantăora ăală jude uluiăArge ,ă fiindăună
centruăpolarizatorătradi ional,ăcuăfunc iaădeăre edin ădeăjude . 
 Este situat în partea central-sudic ăaăRomâniei,ăîntreăCarpa iiăMeridionaliă iăDun re,ăînănord-
vestulăMunteniei,ăpozi ionatăîntreădealuriăpeăteraseleărâuluiăArge . 
 MunicipiulăPite tiăesteădeclarată iăunăimportantăPolădeăDezvoltareăUrban ădinăRomânia. Face 
parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia (nivelul NUTS 2) fiind conectat cu principalele zone 
aleă riiăprinăinfrastructuraădeătransportărutieră iăferoviar.ă 
 MunicipiulăPite ti,ăre edin ăaăjude uluiăArge ,ăesteăsituatălaăoădistan ădeăaproximativ 110 km 
de capitala României. 
 Re edin aăjude uluiăArge ,ămunicipiulăPite ti,ăseăînvecineaz ăcuălocalit ile: 

- nordă iănord-vest, comuna Bascov; 
- nordă iănord-est, comuna Budeasa; 
- nord-est,ăcomunaăM r cineni; 
- estă iăsud-est,ăora ulă tef ne ti; 
- sud, comunaăGeam na; 
- sudă iăsud-vest, comuna Bradu; 
- sud-vest, comuna Smeura; 
- sud-vest, comuna Albota; 
- vest,ăcomunaăMo oaia; 
- vestă iănordăvest,ăcomunaăB bana. 

 

 
Figura nr. 2-5 Localit ileălimitrofeăMunicipiuluiăPite ti 

Sursa:ăStrategiaăintegrat ădeădezvoltareăurban ăaățunicipiuluiăPite tiă2014-2023 
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 Situată laă confluen aă Râuluiă Arge ă cuă Râulă Doamnei,ă aglomerareaă - municipiulă Pite tiă s-a 
dezvoltatăpeăzonaăterminal ăestic ăaăPlatformeiăCotmeana,ăprecumă iăpeătoateăteraseleăRâuluiăArge ,ă
ceaămaiăînalt ăcuăaltitudineărelativ ădeă100-110ăm,ăterasaăînalt ăcuăaltitudineărelativ ădeă60-65 m, terasa 
superioar ăcuăaltitudineărelativ ădeă40-45ăm,ăterasaăjoas ăsauăinferioar ăcuăaltitudineărelativ ădeă20-25 
mă iăzonaădeălunc . 
 Ora eăimportanteămaiăapropiateăsunt: 

- Mioveni – 15 km; 
- CurteaădeăArge ă– 38 km; 
- Râmnicu Vâlcea – 49 km; 
- Slatina – 61 km. 

Infrastructura de transport 
C iărutiere 
 Principaleleăaxeădeăleg tur ărutier ăîntreăaglomerareaă- municipiulăPite tiă iăalteăloca iiădină
ar ăsunt: 

- A1 – AutostradaăBucure tiă- Pite ti,ăPite ti-Sibiu, Sibiu-N dlac),ăsuprapusăcuăEă81; 
- DN 7 – Bucure ti- Pite tiă- Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Arad; 
- DN 7C – Pite t- - CurteaădeăArge ă- Câr i oaraă(SB)ă-Transf g r anul; 
- DN73 – Pite tiă- Bra ov; 
- DN 65 (E70) – Pite ti- Slatina- Craiova ( suprapus cu E574); 
- DN 65A – Pite tiă- Coste tiă- Ro ioriiădeăVedeă- TurnuăM gurele; 
- DN 73C – CurteaădeăArge ă- Râmnicu Vâlcea; 
- DN 67B – Pite tiă- Dr g aniă-Târgu Jiu ; 
- DJă659ă(Pite tiă– Negra iă– Limita Jud.ăDâmbovi a); 
- DJă703Eă(Pite tiăDNă67Bă– Lupeni – Pope tiă– Lungule tiă– Cocu DJ 703B); 
- DJă741ă(Pite tiăDNă7ă– Valea Mare – F getuă– Mioveni DN 73D). 

 
Figura nr. 2-6 Re eauaădeădrumuriăextraurbaneăaăMunicipiuluiăPite ti 

Sursa: Planădeămobilitateăurban ățunicipiulăPite ti 
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Străzi oră ene ti 

 Re eauaădeădrumuriăurbaneăcuprindeăbulevarde,ăstr zi,ăintr riă iăpasaje. 
 Principalele drumuri din municipiuă(str zi,ăbulevarde)ăformeaz ădou ăaxeăprincipale: 

- oăax ăcuăorientareăaproximativănord-sud; 
- oăax ăcuăorientareăaproximativăest-vest. 

 Re eauaădeătransportăaăaglomer riiă- municipiulăPite tiăs-a dezvoltat în cea mai mare parte în 
mod liniar, pe direc iaănord-sud,ăcaăurmareăaăa ez riiăgeograficeăaăora uluiă(înăteraseăparaleleăcuăaxaă
central ),ăfaptăcareănuăaăpermisăoădezvoltareăradial ăaăliniilorădeătransport. 
 Re eauaăstradal ăactual ăprezint ,ăînăliniiămari,ăoăstructur ăoctogonal ăorientat ădup  celeădou ă
axeănaturale,ăaxaăparalel ăcuărâulăArge ă iăaxaăperpendicular ăpeăacesta,ădeămaiămic ăimportan .ăÎnă
aglomerarea - municipiulăPite tiăconvergă12ădrumuriăpubliceădinăextravilan. 
Acesteădrumuriăreprezint ă4ăpenetra iiăcardinale: 

- la Sud – BulevardulăPetrochimi tilor; 
- la Est – CaleaăBucure ti; 
- la Nord – BulevardulăNicolaeăB lcescu; 
- la Vest – Strada Craiovei. 

Caracteristicileăc ilorădeăcomunica iiăsauădeăaccesăexistenteăseăprezint ăastfel:  
- lungimeăstr zi:ă222ăkm,ădinăcareăstr ziămodernizate 165 km; 
- suprafa ăstr zi:ă1.048.798ămp; 
- suprafa ătrotuare:ă354.309ămp. 

Oăproblem ăoă reprezint ă aglomera iaă laă intrarea/ă ie ireaădinăora ă laăoreă deăvârf,ă cauzat ădeă
l imeaăinsuficient ăaăbenzilorădeăcircula ieă iăcre tereaănum ruluiădeăautovehicule.  

Num rulămareădeăautovehiculeădinăultimiiăaniăaădusălaăinsuficien aălocurilorădeăparcare,ăprecumă
iălaăparcareaăincorect ăpeăbenzileădeăcircula ieă iăpeătrotuare. 

 Raportatălaăelementeleăstradale,ăexist ăurm toareleădisfunc ionalit i: 
- str ziăcuăgabariteănecorespunz toareăcategoriei; 
- str ziăcuăcapacitateădeăcircula ieădep it ; 
- intersec iiăamenajate,ălaăcareăcapacitateaădeăcircula ieăesteădep it ; 
- intersec iiăneamenajateăcorespunz tor; 

Circula iaă esteă îngreunat ă iă deă num rulă extremă deă mareă deă automobileă iă deă arhitecturaă
centruluiăora ului,ăfaptăcareăcreeaz ădificult iăînăaprovizionareaămagazinelorădinăcentru. 

Înă zonaă central ,ă pietoniiă beneficiaz ă deă traseeă pietonaleă înă spa iiă proprii,ă existândă oă zon ă
exclusivăpietonal ,ăcareăvalorific ădinăpunctădeăvedereă turisticăcentrulămunicipiuluiă iăconstituieăună
spa iuădeăplimbareăpentruălocuitoriiă iăvizitatoriiăora ului. 

Pozi ionareaăgeografic ăaăora uluiăreprezint ăoăproblem ăstrategicăimportant ,ăceăseămanifest ă
iăînădomeniulăinfrastructurii,ăcircula ieiă iănum ruluiăinsuficientădeăparc riăetc.ăRe eauaădeătransportăaă
municipiuluiăPite tiăesteăafectat ă iădeătraficulăintens,ăexplicatăîntr-oăanumit ăm sur ă iădeăpozi ionareaă
geografic ,ădară iădeăfaptulăc ăora ulăseăafl ălaăconexiuneaăcuăAutostradaăBucure ti – Pite ti. 

Construireaă centuriiă ocolitoareă aă Pite tiuluiă aă condusă laă fluidizareaă traficului,ă înă specială înă
cartierulăPrundu,ăseparândăfluxulădeătranzit/transporturiădeăm rfuriădeăcircula iaăintern ,ăreducându-se 
totodat ătraficulă iăgradulădeăpoluareăîn municipiu.ăCuătoateăacestea,ăseăsimteăînc ănevoiaăunorăalteă
centuriăocolitoareăcareăs ădecongestionezeătraficul,ăastfelăîncâtăfluxulădeătranzit/transporturiădeăm rfuriă
înspreă alteă centreă dină regiuneă s ă nuă seămaiă desf oareă peă str zileămunicipiuluiă Pite ti, perturbând 
circula iaăînăora ă iăridicândăgradulădeăpoluareăpesteălimiteleăadmisibile. 

Totodat ,ăînăzonaăcentral ,ăseăconstat ăfluxuriămariădeăpietoniăcareăseăsuprapunăpesteăfluxuriă
autoă importante,ă neexistândă traseeă pietonaleă înă spa iiă proprii.ă Deă asemenea,ă zonaă central ă esteă
aglomerat ădinăcauzaăspa iilorădeăparcareăceădeservescăcentrulămunicipiului,ăamenajatăcaăzon ăpietonal ă
deăinteresăturistică iăspa iuăde relaxare pentruăcet eni. 
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Tabelul nr. 2-15 Lungimeaăstr zilorădinăMunicipiulăPite ti 

An Lungime (Total km) 
Din care 
modernizate 

2007 181 146 
2008 185 152 
2009 191 166 
2010 199 178 
2011 202 189 
2012 202 194 
2013 204 197 

Sursa: INSSE - Program de îmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite ti 

Lungimeaăre eleiădeătransportăcuăautobuzeăesteădeă41ăkmăcaleădubl ,ă iară lungimeaăcelorlalteă
traseeăesteădeă168ăkm,ăsta iileăfiindăînănum rădeă100ăcuă8ăcapeteădeălinie.ă 

Sistemul de transport publicădeăpersoaneăînămunicipiulăPite tiăseăfaceăcuăautobuze. 
TransportulăînăcomunăînăMunicipiulăPite tiăprezint ăurm toareleăparticularit i: 

- configura iaăliniilorădeătransportăurbaneăs-aărealizatăînădiverseăetapeădeădezvoltare,ăînăfunc ieădeă
necesit ileăora ului; 

- existen aă unoră oreă deă vârfă înă careămijloaceleă deă transportă suntă supraaglomerate,ă dină cauzaă
num ruluiămareădeăeleviăcareăpleac ăsauăseăîntorcădeălaă coal ; 

- absen aăunorăsistemeăalternativeăpentruătransportulăpublicădeăpersoane; 
- num răredusădeămijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap. 

Tabelul nr. 2-16 Mijloaceădeătransportăc l toriăînăMunicipiulăPite ti 

Nr. 
crt. 

Denumire mijloc de transport Anăfabrica ie Mijloace de transport/buc 

1 Autobuz  Solaris Urbio 12E6 2015 70 

2 Autobuz Maz 103 2003 10 

3 Autobuz Maz 103 2005 5 

4 Autobuz BMC 215 SCB 2008 1 

TOTAL 86 

Sursa: Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite tiă– SC PUBLITRANS 2000 SA 
 

Tabelul nr. 2-17 Num rulăvehiculelorăpentruătransportulăpublicălocal,ăpeătipuriădeăvehicule,ăMunicipiulăPite ti 

Tipuri de vehicule pentru 
transport public local de pasageri 

Jude  Localit i Ani 
2011 2012 2013 2014 2015 

Autobuzeă iămicrobuze Arge  Total 115 114 141 141 124 
MunicipiulăPite ti 112 111 111 111 94 

Sursa:INSSE- Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite ti 
Înă anulă 2016ă num rulă deă c l toriă transporta iă cuă autobuzeă înă Municipiulă Pite tiă aă fostă deă

26626559. 

Transportulădeăm rfuri 
Transportulădeăm rfuriăseăefectueaz ăcuăvehiculeădeămic ,ămedieă iămareăcapacitate,ăatâtă înă

regimăpropriu,ăcâtă iăprinăoperatoriăspecializa i. 
Tabelul nr. 2-18 Situa ieăstatistic ăprivindănum rulădeămijloaceădeătransport 

Nr.crt. 
Denumire mijloc de transport 2012 2013 2014 2015 
Mijloace de transport 

1 Autobuz, autocar, microbuz 619 571 560 671 
2 Autocamioane, autoutilitare 6473 6429 6951 6595 
3 Autoturisme 54546 54343 54801 55765 
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Nr.crt. 
Denumire mijloc de transport 2012 2013 2014 2015 
Mijloace de transport 

4 B rciăcuămotor,ăscutereădeăap  29 29 25 30 

5 B rciăf r ămotor-alte scopuri 15 15 15 15 

6 Luntre,ăb rciăf r ămotoră(agrement) 9 9 8 8 
7 Bicicleteă iătricicluriăcuămotor - - - 4 
8 Motociclete, tricicluri invalizi - - - 1 
9 Motociclete, motorete, scutere 1176 1193 1.192 1196 
10 Naveăsportă iăagrement - 1 2 2 
11 Remorci,ăautobuzeă iămicrobuzeă(1-3tone) 77 75 77 79 

12 Remorci, autocamioane (1-3 tone) 82 79 86 100 

13 Remorci, semiremorci (1-3 tone) 190 221 226 247 

14 Remorci, semiremorci (3-5 tone) 161 158 162 147 

15 Remorci, semiremorci (peste 5 tone) 1929 2189 2341 2737 

16 Remorci,ăsemiremorciă iăruloteă(1 tona) 1182 1201 1255 1270 
17 alupe 4 4 3 3 
18 Remorchereă(pân ălaă500ăCP) 1 1 1 1 

19 Scutereădeăap  1 1 1 1 

20 Vehiculeăcuăcapacitateăcilindric ă4800 cmc 158 159 174 200 

21 Vehiculeăcuăcapacitateăcilindric ă4800 cmc 32 30 31 34 

22 Vehiculeăf r ăcapacitateăcilindric ăeviden iat  140 137 138 130 

23 Autovehiculeădeătransportămarf ăcuămas ă12 tone 2654 2939 3050 3214 

 TOTAL 69478 69784 71099 72450 
Sursa: Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite tiă– Direc iaăImpoziteă iăTaxeăȚocaleăPite ti 

 Căi feroviare 

AccesibilitateaăMunicipiuluiă Pite tiă laă re eauaă na ional ă iă european ădeă c iă ferateă esteămaiă
redus ădecâtăaccesibilitateaăacestuiaălaăre eauaărutier .ăSituat ăînăafaraăprincipalelorătraseeădeătransportă
feroviar,ă f r ăc iă ferateămodernizateă iăelectrificate,ăcircula iaă feroviar ănuăconstituieădeocamdat ăoă
alternativ ăviabil ăniciăpentruătransportulădeăm rfuri,ăniciăpentruăcelădeăc l tori. 

PrinăPite tiătreceămagistralaăferoviar ă101,ăconstruit ăînc ădinăanulă1872,ă iăcareăleag ăora ulădeă
Bucure tiă(108ăkm),ăSlatinaă(81ăkm),ăPiatraăOltă(98ăkm),ăCraiovaă(142km).ăAceast ămagistral ăareămaiă
multeăramifica iiăspreăCâmpulungăMuscel peăliniaă105ă(55ăkm,ăprinăGole tiă- dataăînăfolosin aăînă1887),ă
spreăCurteaădeăArge ă(38ăkm,ădat ăînăfolosin ăînă1898),ăCOSTE TI (22ăkm),ăRo iori-Nordă(86ăkm)ă iă
TurnuăM gureleă(136km). 

Tabelul nr. 2-19 Evolu iaăliniilorădeăcaleăferat ăînăexploatareă(km) 

Arge  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 227 227 227 227 227 227 
Cu o cale 205 205 205 205 205 205 
Cuădou ăc i 22 22 22 22 22 22 
Densitatea liniilor pe 1000 
kmp teritoriu 

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

Sursa: INSSE- Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite ti 

Sistemul feroviar din Pite tiăseăcompuneădinăg rile:ăPite tiăSudă iăPite tiăNordăpentruătransportulă
deăpersoaneă iăm rfuri.ăÎnăceeaăceăprive teăcalitateaăstructurilorăacestorădou ăg ri,ăGaraăPite tiăSud,ăceă
faceă leg turaă cuăBucure ti,ăCraiova,ă Sibiu,ă aă fostă reabilitat ă înă anulă 2016.ăGaraăCFRăPite tiăNordă
deserve teăora ulăCurteaădeăArge ă iălocalit ileădeăpeătraseulăPite tiă– CurteaădeăArge . 

Dezvoltareaăînădomeniulătransportuluiătrebuieăs ăaib ăînăvedereăurm toareleăobiectiveăspecifice:  
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o asigurareaăleg turilorăfunc ionaleăîntreămariiăpoliădeădezvoltareăinteră iăintra-regionali; 
o asigurarea dreptului la mobilitate; 
o asigurareaă leg turiloră func ionaleă întreă poliiă deă dezvoltareă iă zoneleă turisticeă iă

industriale; 
o refacerea echilibrului între diferitele modalit iă deă transportă iă dezvoltareaă

intermodalit ii; 
o revitalizareaăc ilorăferate,ălegareaăacestoraăprinăcentreăintermodaleădeămaiămulteăcartiereă

aleămunicipiuluiă iădeălocalit ileăceăpotăfiăcooptateăîntr-oădezvoltareămetropolitan ăaă
MunicipiuluiăPite ti; 

o cre tereaă calit iiă serviciiloră înă transporturi,ă prină implementareaă unoră sistemeă
informaticeăintegrate,ădeăcareăs ăbeneficiezeătoateămodalit ileădeătransport; 

o construc iaădeăinfrastructur ărutier ădeăaccesă iăocolireăaăzonelorăurbaneăcongestionate; 
o dezvoltareaă unuiă sistemă deă transportă urbană deă înalt ă calitate,ă prină sus inereaă unuiă

transport nepoluant eficient; 
o electrificarea,ădublareaă iămodernizareaăc iiă ferate,ăcareăpoateăfiă transformat ă într-un 

“metrouăterestru”; 
o dezvoltarea unui sistem de centuri alăMunicipiuluiă Pite ti.ă Seă poateă aveaă înă vedereă

realizareaă uneiă structuriă diferen iateă aă parculuiă auto,ă înă conformitateă cuă cerereaă deă
transportă iăconfigura iaătraseului,ăadic ăaăautobuzelorădeămareăcapacitateă(articulate),ă
acolo unde cererea de transport esteăfoarteămareă iătraseulăesteăf r ădeclivit iăsauăcurbe,ă
respectiv utilizarea autobuzelor de medie capacitate pe celelalte linii de transport, 
precumă iăaăunorăautobuzeăcuăpodeaăcoborât ,ăpentruăaccesulăpersoanelorăcuăhandicap. 

Elementele sistemului urban 

 Ora ulă esteă alc tuită dină maiă multeă elementeă aflateă înă rela iiă deă inter-condi ionareă iă
interdependen ,ăpeăbazaăc roraăseăconstruie teăoămatriceăaăstructuriiăurbane.ăDintreăacestea,ăceleămaiă
reprezentative sunt: 

− cadrul natural (CN) - caracteristicile soluluiă iăsubsolului,ăcondi iileăclimaticeă iăhidrografice,ă
specificulăvegeta ieiănaturaleăetc.; − unit ileăeconomiceă(UE)ă- unit ileădeăproduc ie,ădepozitareă iădesfacereăetc. − dot rileăurbaneă(DU)ă- reprezentateădeăg ri,ăsta iiădeăc l tori,ădepouri,ăsta ii de epurare a apei 
etc.ăcareăasigur ăserviciiădeătipăurban; − spa iileăverziă(SP) – zonaădeăodihn ă iăagrement,ăzoneăsportive,ăalteăplanta iiăetc.; − echipareaă tehnic ă (ET)ă - re eleă edilitareă deă ap ă potabil ă iă industrial ,ă canalizare,ă gaze,ă
termoficare, telefonie, electricitate; − cadrulăconstruită iăcompozi ională(CCC)ă- reprezentatăprinăzoneădeălocuit,ădiferiteădot riăsociale,ă
culturaleă iăreligioase,ămonumenteăetc.; − circula iaă(C)ăpersoaneloră iăm rfurilor,ăprinăintermediulăre elelorărutiere,ăferoviareă iăaeriene 
dinăzon ; − locuin eleă(L)ă- fondulălocuibilăexistentăpeăgradeădeăconfortă iăzoneădeăamplasare,ădisponibilădeă
terenuri pentru un ansamblu de locuit etc.; − popula iaă (P)ă - prină toateă caracteristicileă sale:ă num r,ă structuraă peă grupeă deă vârsteă iă
sexe,structuri socio-profesionale etc. (P); − for aă deă munc  (FN) - subă aspectulă resurseloră deă munc ,ă gradă deă valorificare,ă deplas ri,ă
distribuirea în teritoriu etc. 
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 Figura nr. 2-7 Matricea structurii urbane 
  Sursa: StrategiaăIntegrat ădeăDezvoltareăaăUrban ăaățunicipiuluiăPite ti 

Plecândădeălaăacesteăelementeădeăbaz ,ăcareătrebuieăavuteăînăvedereăpentruădefinireaăniveluluiă
deădezvoltareăaăunuiăora ,ăînăcombina ieăcuăfunc iileăpeăcareăora ulătrebuieăs ăleăîndeplineasc ăpentruă
comunitateaălocal ,ăseăpoateăconstataăînăceăm sur ăstructuraă iădinamicaăsistemuluiăurbanăauăoăevolu ieă
pozitiv ,ăascendent ăînătimpăsauănegativ ,ădeăstagnareă i/sauădec dere. 

Dup ăfunc ii,ăm rime,ăform ă iăstructur ,ătipurileăfunc ionaleădeăspa iuăurbanăseăclasific : 
- ora eăcuăfunc iiăindustriale,ăînăcareămareaămajoritateăaăpopula ieiăactiveăesteăocupat ăînăactivit iă

ale industriei; 
- ora eăcuăfunc iiăcomerciale,ăcareăsuntăceleămaiăvechiă iăceleămai numeroase; 
- ora eleăcuăfunc iiăculturale,ăcareăconcentreaz ăactivit ileăculturaleă iăturisticeăaleă riloră(ora eă

deătipăuniversitar,ăora e-muzeu,ăora eăaleăfestivalurilorăsauăcongreselorăinterna ionale); 
- ora eăcuăfunc iiădeăservicii,ăcareăprezint ăoăgam  foarte mare, pornind de la nodurile de cale 

ferat ăpân ălaăsta iunileăbalneoclimaterice; 
- ora eă cuă func iiă agro-industriale,ă careă seă dezvolt ă îndeosebiă înă zileleă noastre,ă înă condi iileă

organiz riiăuneiăagriculturiăintensive; 
- ora eăcuă func iiă administrative iăpolitice,ău orădeă recunoscută înăcapitaleleă stateloră lumii,ă înă

re edin eleădeăjude ,ădepartamente,ăregiuniăsauăalteăunit iăadministrative. 

 Aglomerarea Pite ti se împarte pe zone corespunzătoare tipurilor de activitate : industrie, 
sectorulăcomercială iăreziden ial.ă 

1. Zonele industriale 

Înăcadrulăaglomer riiă– municipiulăPite tiăseăindividualizeaz ăurm toareleăzoneăfunc ionale: 
 a)ăZonaăindustrial ăNord:ăcuprindeăîntreprinderiăaleăindustrieiău oareă iăalimentare, la care se 
adaug ă întreprinderiă aleă industrieiă chimiceă iă deă prelucrareă aă lemnului.ă Totă înă zonaă deă nordă suntă
prezenteăspa iiădeădepozitare,ăsta ieădeăbetoane. 
 b) Zonaăindustrial ăSudă(zonaăindustrial ăBradu), specializat ăînăprelucrareaăresurselorănaturale 
deăgaze,ă i ei,ălemn,ăînăcombinateăchimiceă iăpetrochimice. 
 c) Zonaăindustrial ăEst, înăcareăesteăinclus ăindustriaăconstructoareădeăma iniă iădeămotoareă
electrice. 

 2. Zonaăreziden ial  - dominant ăînăstructuraăora ului,ăseăafl ăînăstrâns ăleg tur ăcuăfactoriiă
careăauăgeneratădezvoltareaăulterioar ăaăa ez riiăurbane. 
 Specificulăesteădatădeăleg turileădintreăzoneleădeălocuitădeterminateădeăm rimeaăteritoriuluiă iă
popula iei,ăgradulădeădotare social-culturală iăleg turileădeăcircula ie. 
 În afara zonelor administrativ-teritoriale,ăteritoriulădeălocuităalăora uluiăcuprindeă iăurm toareleă
elemente:ăzoneădeălocuin e,ăsectoareădeăconstruc iiă iăîntreprinderiăpublice,ăparcuri,ăstr ziă iăpie e. 
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 3.ăZonaăadministrativ  – fiindăre edin ădeăjude ,ăaceastaăcuprindeăparteaăcentral ăaăora ului,ă
avândăînăcompozi ieăcl diriămoderne,ăfunc ionale,ădestinateăacestorăscopuri. 

 4. Zonaăcomercial ă- esteăconturat ă înăcentrulăora ului,ădezvoltându-se mai ales la parterul 
blocurilor,ămen inându-seărolulă iăloculăvechilorănoduriăcomerciale. 

 5. Zona de transport - seă deosebescă dou ă componenteă majoreă careă contribuieă laă
func ionalitateaăora ului,ă iăanumeăcomponentaărutier ă iăceaăferoviar . 
 Garaăocup ăoăpozi ieămarginal ,ăînăparteaădeăsudăaăora ului,ăiarătransporturileăsuntăgrupateăînă
vecin tateaăg riiă iălaăperiferiaăora ului. 
 Aglomerarea - MunicipiulăPite tiăesteăunăora ăcuăfunc iuneăprincipal ăindustrie,ăcareădispuneă
deăfactoriănaturaliă iăclimaticiăceăpotăfiăvalorifica iăpentruădezvoltareaăunorăsectoareăeconomiceăprecumă
turismul.ăMunicipiulăPite tiăesteăperceputăcaăspa iuădeă tranzităspreăzoneleă turisticeădină împrejurimi,ă
respectiv:ăVidraru,ăTransf g r an,ăBran,ăRuc ră iăBra ov. 

 Func iileăAglomer riiă- municipiulăPite ti: 

 -func iaăeconomic  redat ăînăprincipalădeăfunc iaăindustrial ,ăcuăaccentăpeăramurileădeăbaz ăaleă
industriei:ă industriaă extractiv ă aă petrolului,ă industriaă chimic ă iă petrochimic ,ă industriaă energetic ,ă
construc iileădeăma ini,ăcombustibiliiănucleari,ăelectronic ă iăelectrotehnic ,ăexploatareaă iăprelucrareaă
lemnului,ă industriaă por elanuluiă iă faian ei,ă aă materialeloră deă construc ii,ă textil ,ă înc l minte,ă
alimentar ; 
 -func iaădeătransporturi reprezentat ădeămagistralaăferoviar ă(construit  în anul 1972) , care 
faceăleg turaăcuăMunicipiulăBucure tiă– 108ăkm,ăcuăramifica iiăexistenteăc treăCurteaădeăArge ă– 38 
kmă iădeălaăsta iaăGole tiăspreăCâmpulungăMuscel – 55 km; 
 -func iaăcomercial  areăunăcaracterătradi ionalăvechiulăcentruăcomercialăal MunicipiuluiăPite tiă
avândăacela iăcaracterădeăpia ăaăproduselorăagro-alimentare - „pia ă r neasc ”,ăînătimpăceăcaracterulă
modernăseărealizeaz ăprinăefectuareaăcomer uluiă iăprest riiădeăserviciiăînăcentreleăcomercialeăurbane; 
 -func iaăadministrativ – politic ăăesteăconferit ădeărolulădeăre edin ădeăjude ăpeăcare 
MunicipiulăPite tiăîlăde ine; 
 -func iaădeăs n tate pentruăasigurareaăasisten eiămedicaleăminime,ăînăMunicipiulăPite tiăundeă
exist ămaiămulteăunit iămedicaleădeăasisten ă iădiagnosticare,ăpubliceă iăprivate. 
 -func iaădeă înv mânt esteăbineăreprezentat ă laănivelulăMunicipiuluiăPite ti,ăprinănum rulă
ridicatăalăunit ilorădeăînv mânt:ăliceeăcuădiferiteăprofiluriăpentruăeleviiădinătoate 
localit ileăjude ului,ă coliăgimnaziale,ăgr dini eă iăuniversit i. 
 -func iaăcultural  :ăarte,ăteatru,ăbibliotec ,ăcaseădeăcultur ,ăcultur ătradi ional ; 
 -func iaă turistic  peă careăoă areăprinămediulă natural,ă pozi iaăgeografic ă avantajoas ădeă careă
dispune,ă precumă iă existen aă monumentelor,ă cl diriloră istoriceă iă l ca eloră deă cultă fiindă oă surs ă
important ăpentruădezvoltareaăturismuluiăcultural,ădeăafaceri,ă tiin ificăsauăsportiv. 

Evolu iaăsuprafe elor,ănum ruluiădeălocuin eă iăaăre elelorădeăutilit iăînămunicipiuăseăobserv ă
din tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 2-20 Evolu iaănum ruluiădeălocuin e,ăsuprafe e,ăutilit iăînăMunicipiulăPite ti 

Teritoriu,ălocuin e,ăutilit iăpublice 2012 2013 2014 2015 

Num rălocuin eăexistente 66.434 66.635 66.776 66.949 

Suprafa ălocuibil ă(mp) 3.038.045 3.052.554 3.063.916 3.076.978 

Suprafa ăintravilană(ha) 2.812 2.812 2.812 2.812 

Suprafa ăspa iiăverziă (ha) 261 285 285 285 

Lungimeaăstr zilorăor ene tiă(km) 202 204 204 206 

Lungimea str zilorăor ene tiă
modernizate (km) 

194 197 199 200 
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Teritoriu,ălocuin e,ăutilit iăpublice 2012 2013 2014 2015 
Lungimeaătotal ăaăre eleiăsimpleădeă
distribu ieăaăapeiăpotabileă(km) 274,1 275,6 275,8 276,2 

Cantitateaădeăap ăpotabil ă
distribuit ăconsumatoriloră(miiămc) 10.023 9.415 8.719 8.432 

Energie termic ădistribuit ă(Gcal) 215.911 180.780 162.870 170.581 

Sursa: Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergeticeăpentruățunicipiulăPite ti 

DinăStrategiaădeădezvoltareăurban ăaăMunicipiuluiăPite tiăreiesăurm toarele: 

- teritoriul administrativ al municipiului este de 4.073 hectare , din care în intravilan sunt 
înregistrate 2812 ha (69%), iar în extravilan 1261 ha (31%). 

Din suprafa ătotal ,ă2.853ăhaă(cca.ă70șădinătotal)ăseăafl ăînăproprietateăprivat ,ăiarărestulădeă
1.220ăhaă(cca.ă30ș)ăînăproprietateăpublic . 

Utilizareaăterenurilorăesteăurm toarea: 
• 548ăhaăauădestina ieăagricol ,ăacoper ă13,45șădinătotal; 

Din cele 548 ha de terenuri agricole, la nivelul anului 2014 erau: 
- 388 ha (70,80%), terenuri arabile; 
- 113 ha (20,62ș),ăp uni; 
- 40ăha,ăfâne ele; 
- 4 ha,vii şiăpepiniereăviticole; 
- 3 ha, livezi şiăpepiniereăpomicole. 

• 3525 ha reprezinta terenurile neagricole, din care: 
- 236ăha,ăreprezint ăp durileă iăvegeta iaăforestier ; 
- 2.647ăhaăocupat ădeăconstruc i; 
- 464 ha,ăc iădeăcomunica iiă i c iăferate; 
- 157ăha,ăapeă iăb l i; 
- 21 ha, reprezint ăterenuriăăneproductiveă iădegradate. 

Evolu iaădistribu ieiăfonduluiăfunciarădinăMunicipiulăPite tiăesteăredat ămaiăjos. 
Tabelul nr. 2-21 Suprafa ăfondului funciar, Aglomerarea - MunicipiulăPite ti 

Modulădeăfolosin ăpentruăsuprafa ă
fondului funciar 

Forme de proprietate 
Ani 

2011 2012 2013 2014 

Total 
Total 4073 4073 4073 4073 

Proprietateăprivat  2726 2726 2726 2853 

Agricol  
Total 355 355 355 548 
Proprietateăprivat  321 321 321 505  

Arabil  
Total 234 234 234 388 
Proprietateăprivat  230 230 230 380 

P uni Total 29 29 29 113 
Proprietateăprivat  1 1 1 86 

Fâne e Total 90 90 90 40 
Proprietateăprivat  88 88 88 32 

Viiă iăpepiniereăviticole 
Total - - - 4 
Proprietateăprivat  - - - 4 

Liveziă iăpepiniereăpomicole Total 2 2 2 3 
Proprietateăprivat  2 2 2 3 

Terenuri neagricole total 
Total 3718 3718 3718 3525 
Proprietateăprivat  2405 2405 2405 2348 

Paduriă iăalt ăvegeta ieăforestier  
Total 567 567 567 236 
Proprietateăprivat  160 160 160 167 
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Modulădeăfolosin ăpentruăsuprafa ă
fondului funciar 

Forme de proprietate 
Ani 
2011 2012 2013 2014 

Ocupat ăcuăape,ăb l i Total 176 176 176 157 
Proprietateăprivat  - - - 156 

Ocupat ăcuăconstruc ii Total 2345 2345 2345 2647 
Proprietateăprivat  2245 2245 2245 2022 

C iădeăcomunica iiă iăc iăferate Total 299 299 299 464 

Terenuriădegradateă iăneproductive 
Total 331 331 331 21 
Proprietateăprivat  - - - 3 

 Sursa:Programulădeăîmbun t ireăaăeficien eiăenergetice,ățunicipiulăPite ti 

Economia 

Aglomerarea - MunicipiulăPite tiăesteăputernicăindustrializat ărealizândăcamă55șădinăproduc iaă
industrial ăaăjude uluiăArge . 

Domeniile prioritare în care s-aădezvoltatăindustriaăMunicipiuluiăPite tiăînătimpăsunt:ăindustriaă
extractiv ăaăpetrolului,ăindustriaăchimic ă iăpetrochimic ,ăindustriaăenergetic ,ăconstruc iileădeăma ini,ă
combustibiliiă nucleari,ă electronic ă iă electrotehnic ,ă exploatareaă iă prelucrareaă lemnului,ă industriaă
por elanuluiă iăfaian ei,ăaămaterialelorădeăconstruc ii,ătextil ,ăînc l minte, alimentar . 

Înă domeniulă agricolă exist ă instituteă deă cercetare:ă Institutulă Natională Cercetare-Dezvoltare 
pentruă Biotehnologiiă înă Horticulturaă laă tef ne ti,ă cercetareă pomicoleă laă M r cineni,ă cercetareă
cerealiera la Albota. 

Conformă Institutuluiă Na ională deă Statistic ă popula iaă Municipiuluiă Pite tiă eraă deă 176747ă
locuitori la 01.01.2016 cu o densitate de 4163,6 loc./km². 

Fondulă deă locuin eă dinăMunicipiulă Pite tiă eraă laă sfar itulă anuluiă 2015,ă înă num ră deă 66949ă
locuin e,ădintreăcareă99șăerauăproprietateăprivat . 

Tabelul nr. 2-22 Locuin eăexistenteălaăsfâr itulăanuluiăpeăformeădeăproprietate 

Localit i Forme de 
proprietate 

Ani 
2011 2012 2013 2014 2015 

Jude ulăArge  
Total 

271426 273015 274397 275726 276934 
MunicipiulăPite ti 66281 66434 66635 66776 66949 
Jude ulăArge  Proprietate 

public  
1782 1842 1838 1837 1894 

MunicipiulăPite ti 684 684 684 684 684 
Jude ulăArge  Proprietate 

privat  
269644 271173 272559 273889 275040 

MunicipiulăPite ti 65597 65750 65951 66092 66265 
Sursa: Strategiaăintegrat ădeădezvoltareăurban ăaățunicipiuluiăPite tiă2014-2023 - INSSE Tempo online 

Suprafa ălocuibil ămedieăpeălocuin ăera,ăînă2015,ădeă45,96ămp,ăînăcre tereăfa ădeăanulă2011,ă
când înregistra 45,65 mp.ăDe iăvaloareaăesteăpesteămediaăregional ,ătotu iăesteăsubăceaăjude ean ăsauă
na ional . 

Raportat ă laănivelăna ionalăsuprafa ălocuibil ăpeăcapădeălocuitorăesteămaiămic ,ăde iăesteăînă
cre tereăfa ădeăanulă2011. 
Tabelul nr. 2-23 Indicatoriăaiăcalit iiălocuirii 

 Pite ti Jude ulăArge  Regiunea Sud Na ional 
Suprafa ălocuibil ăpeălocuin ă(m2) 

2011 45,65 45,94 44,71 46,71 
2015 45,96 46,81 45,33 47,27 

Suprafa ălocuibil ăpeălocuitoră(m2) 
2011 16,86 18,94 17,84 18,16 
2015 17,38 20,02 18,74 18,86 

Sursa: Strategiaăintegrat ădeădezvoltareăurban ăaățunicipiuluiăPite tiă2014-2023 - INSSE Tempo online 
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Municipiul Câmpulung Muscel 

Municipiul Câmpulung Muscel  esteăsituatălaăcontactulăzoneiămontaneăcuăzonaăsubcarpatic ,ăînă
depresiuneaă cuă acela iă numeă laăoă altitudineămedieădeă500ăm,ă a ezată de-oăparteă iă deă altaă aăRâuluiă
Târgului,ădeălaăie ireaăacestuiaădinămun iăpân ălaăintrareaăînădepresiuneaăintracolinar ăSchitu-Gole ti.ă
Despresiuneaăînăcareăesteăsituatămunicipiulăesteăinconjurat ădeădealuriăsubcarpaticeă iăfâne e,ăp uniă
numite de localnici muscele. 

Esteăstr juit ă laănordădeăMun iiă Iezeră iă laă sudădeăculmileă ă subcarpaticeăM uă(1018ăm)ă iă
Ciocanul (886 m) , râurileăDâmbovi aă(laăest)ăşiăBratiaă(laăvest). 

Este delimitat de coordonatele: 45o160latitudineănordic ă iă25o30 longitudineăestic . 
Areăoăsuprafa ătotal ădeă11,7ăkmp.ă 
Fiind dezvoltat pe o lungime mare de-aălungulăv iiăRâuluiăTârgului,ăpeădirec ieănord-est – sud-

vest, învecinându-se, pe directie: 
- nordic ă- satulăVoine tiă(comunaăLere ti); 
- estic ă- satulă elariă(comunaăValeaăMareăPrav ),ăsatulăM uă(comunaăMioarele); 
- sud-est - satăGro aniă(comunaăPoienariădeăMuscel); 
- sudic ă- satulăCosti ă(comunaăSchituăGole ti); 
- vestic ă- sat Malu (comuna Godeni) , comuna Bughea de Jos; 
- nord-vest - comuna Bughea de Sus. 

Situa iaăfonduluiăfunciarădinăMunicipiulăCâmpulungăMuscel eraăurm toareaălaănivelulăanuluiă
2015. 

Tabelul nr. 2-24 Situa iaăfonduluiăfunciară(ha) 

Total Proprietate 
public  

Proprietate 
privat  

Agricol ă 1778 - 1778 
Arabil ă 140 - 140 
P uniă 909 - 909 
Fâne eă 410 - 410 
Liveziă iăpepiniereăpomicoleă 319 - 319 
Neagricol ă 1781 405 1376 
P duriă iăalt ăvegeta ieăforestier ă 326 - 326 
Ocupat ăcuăapeă 51 - 51 
Ocupat ăcuăconstruc iiă 1166 288 878 
C iădeăcomunica ieă iăc iăferate 187 117 70 
Terenuriădegradateă iăneproductive 51 - 51 
TOTAL 3559 405 3154 

Sursa: Planădeăac iuneăprivindăenergiaădurabil ățunicipiulăCâmpulungăMuscel 2016-2020-2030 

Infrastructura de transport 
Principaleleăc iărutiereăcareăintersecteaz ăsauăcareătraverseaz ăora ulăsunt: 
Drumuriăna ionale 

- DN73ă(E574),ăparcurgeăora ulădeăsud-sud-vestăpân ăînăcelădeănord-estăpeăoădistan ădeă14ăkmă
întreăPite tiă(52km)ă iăBra ovă(85km); 

- DNă73C,ădeălaăintrareaăînămunicipiuăspreăCurteaădeăArge ă(40km),ăRâmnicuăVâlceaă(85ăkm); 
- DN73ăD,ăspreăMioveniă(prinăBoteni,Vulture ti,ăDavide ti). 

Drumuriăjude eneă 
- DJ 734, Câmpulung Muscel -Lere ti-Cabana Voina; 
- DJ 738, Câmpulung Muscel -Poienari-Jugur; 
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- DJ 732 C, Câmpulung Muscel -Bughea de Sus-Bughea de Jos-Malu; 
- DJ 737, Câmpulung Muscel -M u-Boteni; 

Dină punctă deă vedereă ală infrastructuriiă rutiere,ă lungimeaă str ziloră or ene tiă însumeaz ă laă
sfâr itulăanuluiă2015ă121ăkm,ădinăcareă107ăkmăreprezint ăstr ziămodernizate.ă 

Dinăpunctădeăvedereăalăspa iilorăverzi,ăsuprafa ă total ădup ăanulă2012ăesteădeă76ăha, înăcre tereă
comparativ cu perioada înainte de anul 2012, când suprafa ă total ă aă spa iiloră verziă peă teritoriulă
Municipiului Câmpulung Muscel însumau 63 ha.  

ConformăInstitutuluiăNa ionalădeăStatistic ăpopula iaăMunicipiuluiăCâmpulungăMuscel era de 
36.944 locuitori la 01.01.2016 cu o densitate de 834 loc./km². 

Tabelul nr. 2-25 Evolu iaăfonduluiălocativ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Public 779 324 324 321 321 318 

Privat 14770 15439 15480 15515 15557 17358 

Total 15549 15763 15804 15836 15878 17676 

Fondul locativ al Municipiului Câmpulung Muscel esteăalc tuitădină fondulă locativăpublică iă
fondulălocativăprivat.ăDinădateleădeămaiăsusăaleădepartamentelorăPrim rieiăMunicipiuluiăCâmpulung 
Muscel ,ălaăsfâr itulăanuluiă2015, fondul locativ public era format din 318 locuin e,ăiarăfondulălocativă
privată eraă formată dină 17358ă locuin e,ă înă totală 17676 locuin e.ă Dintreă acesteaă 10007ă reprezint ă
apartamenteăînăblocă iă7669 reprezint ăcaseăindividuale. 
Tabelul nr. 2-26 Suprafa ălocuibil ă(m2) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Public 20096 13152 13152 12990 12990 27482 

Privat 598932 740539 744661 748414 753587 770698 

Total 619028 753691 757813 761404 766577 798180 

Laăsfâr itulăanuluiă2015,ăconformăInstitutuluiăNa ionalădeăStatistic ,ăsuprafa ă  util ăaferent ă
locuin elorăaflateă înăproprietateăpublic ă reprezint ă27482ăm2, iar suprafa ăutil ăaferent ă locuin eloră
aflateăînăproprietateăprivat ăreprezint ă770698ăm2. 

Tabelul nr. 2-27 Fondulălocativălaăsfâr itulăanuluiă2016 

 Apartamente în bloc Case individuale 
 Num r Suprafa ă util ă(m2) Num r Suprafa ă(m2) 
Public 200 10.087 60 17.395 
Privat 9.807 480.543 7.551 290.155 
Total 10.007 490.630 7.611 307.550 

țunicipiul Curtea de Arge  

MunicipiulăCurteaădeăArge ăesteăsituatăpeăambeleămaluriăaleărâuluiăArge ,ă într-o depresiune 
colinar ăamplasat ălaăcontactulăMuscelelorăArge uluiăcuăPiemontulăGetic.ăFa ădeăprincipaleleăora eă
este situat la 150ăkmădeăBucure ti,ă 38ăkmădeăPite ti,ă 36ăkmădeăRâmnicuăVâlceaă iă 45ăkmă fa ă deă
Câmpulung Muscel. 

Suprafa ămunicipiuluiăesteădelimitat ădeăcoordonateleăgeografice: 
- la nord, 45o10 latitudineănordic ; 
- la sud, 45o5 latitudineănordic ; 
- la est, 24o45 longitudineăestic ; 
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- la vest, 24o37 longitudineăestic . 
Localitatea s-aădezvoltatăpeăterasaăcreat ădeărâulăArge ălaăbazaădealurilor.ăAltitudinileăextremeă

suntă cuprinseă întreă 400ămă înă Luncaă Arge uluiă iă 771ămă peă dealurileă dină împrejurimi.ă Oă pondereă
important ădinăîn l imileădeă400-500ămăincludăculoarulăArge uluiă iădepresiunileăsubsecventeăadiacenteă
dezvoltateăînăbazineleăv ilorăafluenteă(ValeaăDanului,ăValeaăIa ului,ăValeaăFrasinului). 

Culoarulăv iiăArge uluiăînăsectorulămunicipiuluiăesteăbineăconturat,ăstr b tândămusceleleăpeăoă
lungime de 10 km. 

Perimetrulămunicipiuluiăesteăîncadratădeălocalit ile: 
− ValeaăIaşului,ălaănord-nord-est;  

− Mu te ti,ălaăest; 
− M lureni,ălaăsud-est;  

− B icule ti,ălaăsud;ă 
− Ciofrângeni, la sud-vest;  

− Tigveni, la vest;  

− Valea Danului, la nord-nord-vest. 

Relief 

MunicipiulăesteăamplasatăînăunitateaădeăreliefăPiemontulăGetic,ărespectivăînăparteaănordic ăaă
PiemonturilorăCânde tiă iăCotmeana,ălaăzonaălorădeăcontactăpredominândăunăreliefăformatădinădealurileă
subcarpatice. 

Amplasamentulăora uluiăesteădominatădeăaltitudiniăreduse,ăcumăarăfiăCulmeaăChiciuriiă(658ăm),ă
ValeaăSasuluiă(625ăm)ălaăest,ăiarălaăvestăCulmeaăT ma uluiă(606ăm). 

Gradulădeăînclinareăaăversan ilorăesteăreprezentatădeăpanteămaiăreduseă(subă5) prezente pe areale 
mariă înă lungulă teraselorăV iiăArge ului,ă înă luncileă iă teraseleădină sectoareleădeă confluen ă aleăV iiă
Danului,ăV iiăIa ului,ăV iiăFrasinului,ăValeaăDoamneiă iăValeaăSasului. 

Re eauaăhidrografic  esteăreprezentat ădeărâulăArge ,ăcelămaiămareărâuădinăjude ,ăalăc ruiăcursă
colecteaz ,ăpeăteritoriulăora ului,ăapeleăpâraielorăValeaăIa ului,ăValeaăDicului,ăValeaăIzvorului,ăValeaă
Stanislav,ăValeaăTârgului,ăValeaăC pre tilor,ăValeaăNegri,ăValeaăSurlice ti,ăValeaăMu a,ăValeaăluiăGană
iă Valeaă Sasului-peă stânga,ă iă v ile:ă S li te,ă Heriei,ă Calului,ă Busaga,ă Pârâulă luiă Stricatul,ă Pârâulă
Frasinuluiă iăPârâulăDu ului,ăpeădreapta. 

Suprafa ătotal ăocupat ăesteădeă7.000ăha,ădinăcare: 
- 1.600 ha, teren intravilan; 
- 5.400 ha, teren extravilan. 

Infrastructura de transport 

AccesulăînăMunicipiulăCurteaădeăArge ăseărealizeaz ăpe: 
- DN7ăpân ălaăPite ti,ăapoiăpeăDNă7Căînc ă31ădeăkm. 
- DNă73ăCăfaceăleg turaăîntreăCurteaădeăArge ă iăMunicipiulăCâmpulungăMuscel. 

Alteăc iărutiere: 
- DJă703ăH,ăCurteaădeăArge -Bujoreni; 
- DJă704ăH,ăCurteaădeăArge -Valea Brazilor. 

Caleaăferat ăimportant ă iăcuăvaloareăistoric ăesteăPite tiă– CurteaădeăArge .ăDeăinteresăesteă iă
GaraădinăCurteaădeăArge ă(GaraăRegal ),ădeăasemenea,ăcuăvaloareăistoric .ă 
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Lungimeaăstr zilorămunicipale,ăinclusivăsegmenteleăcareăfacăparteă iădinăcategoriaădrumuriloră
na ionaleă iăjude eneătotalizeaz ă93,28ăkm;ălungimeaăstr zilorămunicipaleăesteădeă73,51km,ădinăcareă
33,714ădeăkmăconstituieăstr ziămodernizate. 

Economia  

Principaleleăactivit iăeconomiceădesf urateăînăMunicipiulăCurteaădeăArge ăsunt: 
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
- Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
- Fabricarea de aparate electrocasnice 
- Fabricareaăaltorăarticoleădeăîmbr c minteă(exclusivălenjeria de corp) 
- Fabricareaăcondimenteloră iăingredientelor 
- Fabricareaădispozitivelorădeăconexiuneăpentruăfireă iăcabluriăelectriceă iăelectronice 
- Fabricareaăcalculatoareloră iăaăechipamentelorăperiferice 
- T iereaă iărindeluireaălemnului 
- Fabricareaăaltorăpieseă iăaccesoriiăpentruăautovehiculeă iăpentruămotoareădeăautovehicule 
- Lucr riădeăconstruc iiăaăcladirilorăreziden ialeă iănereziden iale 
- Captarea,ătratareaă iădistribu iaăapei 
- Activit iădeăprotec ieă iăgard  
- Fabricareaădeăfurnireă iăaăpanourilor din lemn 
- Comer ăcuăridicataănespecializat 
- Fabricareaăpâinii;ăfabricareaăpr jituriloră iăaăproduselorăproaspeteădeăpatiserie 
- Lucr riădeăinstala iiăsanitare,ădeăînc lzireă iădeăaerăcondi ionat 
- Exploatareaăforestier  
- Lucr riădeăvopsitorie,ăzugr veliă iămont riădeăgeamuri 
- Fabricareaăpl ciloră iădalelorădinăceramic  
- Lucr riădeăconstruc iiăaăcl dirilorăreziden ialeă iănereziden iale 
- Alteăactivit iădeăcur enie 

Popula iaămunicipiuluiăeraălaă01.01.2016,ăconformăInstitutuluiăNa ionale deăStatistic ădeă33418ă
locuitori cu o densitate medie de 373,3 locuitori/kmp. 

Tendin aăfonduluiă locativăînămunicipiuăesteădeăcre tereăînăultimaăperioad ,ăajungândăînăanulă
2015ălaăunănum rădeă12.568.ăSeăconstat ăoăcre tereăaălocuin elorăaflateăînăproprietateăprivat ăînăpropor ieă
deă95ș,ăînătimpăceăînămediulăpublicăreprezint ădoară1,5ș. 

Suprafa ălocuibil ăaflat ăînăproprietateaăprivat ăcre teădeălaă373.003ăm2 (anul 2000), la 594.423 
m2(2015), în timp ce suprafa ă  locuibil ă aflat ă înă proprietateă public ă de ineă oă tendin ă constant ă
începând din anul 2012, de 6.759 m2 pân ăînăanulă2015,ăcareăreprezint ădoară1,1șădinătotalulăsuprafe eiă
locuibile.  

Ora ul țioveni 

OraşulăMioveniăesteăsituatăînăcentrulăjude uluiăArgeşălaă15ăkmădeăMunicipiulăPiteştiăşiălaă125ă
km de Bucure ti,ăpeăDNă73ăPiteştiă– CâmpulungăMuscelă iăDNă73D.ă 

Esteăamplasatăînămareaăunitateăgeotectonic ăSubcarpatic ănumit ăDepresiuneaăGetic ,ăiarădină
punctădeăvedereămorfologicăînăzonaăterminal ăestic ăaăPlatformeiăCotmeana. 

Localitateaăseăînvecineaz ăcu urm toareleăunit iăteritoriale: 
- comunaă i eştiăşiăcomunaăDavideşti,ălaănord; 
- oraşulă tef neşti,ălaăsud; 
- comunaăC lineşti,ălaăest; 
- comunaăD rm neşti,ăMiceştiăşiăM r cineni,ălaăvest. 
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Ora ulăMioveniăesteăa ezatăînăPodi ulăGetic,ăînăzonaădeăcontactădintreăDealurileăArge uluiă iă
Platformaă Cânde ti.ă Caă relief,ă localitateaă esteă a ezat ă înă bazinulă Arge ului,ă peă malulă stângă ală
Arge elului,ălaă2,5ăkmădeăconfluen aăacestuiaăcuăRâulăTârgului.ăAreăînăcomponen ăcartiereleăMioveni,ă
ColibaşiăşiăRacovi a,ăClucereasaăşiăF get. 

Esteăsituatălaăintersec iaăcoordonatelor: 
- 45o12’ălatitudineănordic ; 
- 25o03’ălongitudineăestic . 

Localitateaăocup ăoăsuprafa ădeă5097ăhaădinăcare: 
- 1523 ha, teren intravilan; 
- 3574 ha, teren extravilan. 

Suprafa aăagricol ăesteăreprezentat ăde: 
- 1170 ha, teren arabil; 
- 582ăha,ăp uniă iăfâne e; 
- 182 ha, livezi; 
- 1891 ha, fond forestier; 
- 89ăha,ăluciuădeăap . 

Prină aprobareaă PUGă teritoriulă intravilană ală ora uluiă Mioveniă aă crescută înă ultimaă perioad ă
ajungând la 1523 ha.  

Tabelul nr. 2-28Suprafe eăintravilane,ăora ăMioveni,ăană2013 

Zoneăfunc ionale Suprafa ă(ha) % din intravilan 
Locuin eă iăfunc iuniăcomplementare 241,99 15,89% 
Unit iăindustrialeă iădepozite 352,25 23,13% 
Unit iăagrozootehnice 3,92 0,26% 
Institu iiăpubliceăşiăserviciiăcomunitare 33,32 2,19% 
Terenuriăaferenteăc ilorădeăcomunica iiă
feroviareă iărutiere 121,95 8,01% 

Spa iiăverziă, sport, agrement 43,35 2,85% 
Constructii tehnico-edilitare 11,81 0,78% 
Zon ăgospod rieăcomunal  5,55 0,36% 
Destinatie speciala 10,57 0,69% 
Terenuri libere 404,45 26,55% 
Terenuri neconstruibile 18,87 1,24% 
P duriăînăintravilan 275,19 18,07% 
Total 1.523,22 100,00% 

Sursa -PlanulăUrbanisticăGeneralăalăoraşuluiățioveniă(PUG) 

Infrastructura de transport 

C ileăprincipaleădeăaccesăînăora ăsunt: 
- DJă733ădinădirec iaăPite ti; 
- DCă80ădinădirec iaăPite tiă– Valea Mare – F get; 
- DCă82ădinădirec iaăPi cani; 
- DCă83ădinădirec iaăClucereasa; 
- DJă733ădinădirec iaăRacovi a. 

Acesteădrumuriăsuntăfoarteăimportanteăpentruăcircula ie,ăimportan ăsporit ă iădeănum rulămareă
deănavetiştiăcareăfolosescăacesteădrumuri. 

Alteădrumuriăcareăfacăleg turaăcuăora ulăMioveniăsunt: 
- DN 73 (la nord de ora )ădinăcareăpornesc:ăDJă733,ăDCă82ă iăDCă83; 
- DJă731ăracordatălaăDNă73ăînălocalitateaăPi cani; 
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- DCă79ă iăDCă78ălaăcareăseăracordeaz ăDCă80ăînălocalit ileăValeaăMareă- Encule ti. 
Re eauaădeăstr ziăareăoăstructur ăgeometric ădezvoltat ămaiămultăpeădirec ia E – V,ăfiindăaxat ă

peătraseulăstr ziiăprincipaleădinăora . 

Transportul feroviar esteă reprezentatădeă caleaă ferat ăBucure ti-Gole ti-Mioveni-Câmpulung 
Muscel . 

Exist ă iăoălinieăsecundar ădeăcaleăferat ăcareăduceălaăSCăAutomobileăDaciaăSA. 
Economia ora ului depindeăînămareăm sur ădeăactivitateaăUzineiăDacia.ăAlteăactivit iăcareăseă

desf oar ăsuntăînădomeniulă:ăproduceriiăenergieiăelectriceă iătermice,ăsalubritate,ăcomer ulăcuăridicataă
iăcuăam nuntul,ătransportă iădepozitare,ăservicii. 

Popula iaă ora uluiă era la data de 01.01.2016 de 34550 locuitori, cu o densitate de 
677,45locuitoriăpeăkmp,ăfiindăaătreiaădintreăceleămaiădensăpopulateălocalit iădinăjude ulăArge ,ădup ă
MunicipiulăPiteştiă(4342,68ălocuitoriăpeăkmp)ă iăMunicipiulăCâmpulungăMuscel (1037,75 locuitori pe 
kmp).  

Suprafa ălocuibil ă(apartamente+case)ăînsumeaz ă648140ămp.ăRaportatălaănum rulădeălocuitoriă
arăcorespundeăoăsuprafa ălocuibil ădeăaproximativă19ămp. 

Ora ul COSTE TI 

Ora ulăCOSTE TI esteăsituatăînăparteaădeăsudăaăjude uluiăArge ,ă i,ădeăasemenea,ătotăînăsudulă
MunicipiuluiăPite ti. 

Esteăformatădinălocalitateaăcomponent ăCOSTE TI,ă iădinăsateleăBro teni,ăL ceni,ăPârvuăRo u,ă
PoduăBro teni,ăSmeiă iăStârci. 

Esteăsituată laăintersec iaăcoordonatelor 44o4011 latitudineănordic ă iă24o5248 longitudine 
estic . 

Ora ulăCOSTE TI esteădezvoltatăînăCâmpiaăÎnalt ăaăPite tiului,ălaăoăaltitudineădeă248ăm.ăLaă
nord,ăora ulăseă întindeăpân ă înăzonaădeă tranzi ieăc treăPiemontulăCotmeanaă iă includeăcelămai înalt 
punctăalăacesteia,ăDealulăZarz ruluiă(301ăm),ăiarălaăsudăseăîntindeăpân ălaăCâmpiaăG vanu-Burdea. 

Dinăpunctădeăvedereăaltimetric,ăformeleădeăreliefăaleăzoneiăseădesf oar ăpeătreiăplanuri: câmpie 
(reliefăslabăaccidentatăstr b tutădeăv iăadânci,ăcuăversanteăabrupteă iăerodate),ăterasaărâuluiăTeleormană
(ora ulăCOSTE TI seăsitueaz ăpeăparteaăstângaăaă teraseiă râuluiăTeleorman;ăoăparteăaăora ului,ămaiă
precisăceaădeălaăestădeăsatulăPârvuăRo u,ăseăafl ăpeăpodulăteraseiăaădouaăaăArge ului)ă iăluncaărâuluiă
Teleormanului. 

Dină punctă deă vedereă hidrografică ora ulă COSTE TI esteă tr b tută înă parteaă deă vestă deă râulă
Teleorman. 

Înăzonaădeăinfluen ăaăora uluiăCOSTE TI intr ăteritoriileăadministrativeăaleăcomunelor Suseni, 
Rociu,ăLuncaăCorbului,ăStolnici,ăHîr esti,ăOarja,ăNegra i,ăMoz ceni,ăRecea,ăUngheni,ă tefanăcelăMare,ă
Izvoru,ăC ld raru,ăPope ti,ăBuzoie ti,ăBârla,ăMiro i,ăSlobozia. 

Laă nivelulă anuluiă 2014ă ora ulă aveaă oă suprafa ă total ă estimat ă deă 10.854ă haă (108,54 km2) 
conformă Institutuluiă Natională deă Statistic ,ă dină careă 8.015ă haă reprezint ă suprafa ă agricol ,ă
reprezentând 73,84% din suprafa ătotal ăaăora uluiă(Strategiaădeădezvoltareălocal ăora ăCOSTE TI, 
2009-2015).  

Suprafa ătotal ăaăora uluiăreprezint ă1,59% din suprafa ătotal ăaăjude uluiăArge . 
Înăfunc ieădeăfolosin ădistribu iaăfonduluiăfunciarăînătimpăaăfostăurm toarea: 
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Tabelul nr. 2-29 Suprafa ăfonduluiăfunciarădup ămodulădeăfolosin  

Suprafa ă(ha) Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 
Total 10.864 10.864 10.854 
Agricol  8.158 8.158 8.015 
Arabil  6.892 6.892 6.736 
P uni 689 689 1.018 
Fâne e 343 343 27 
Viiă iăpepiniereăviticole 12 12 12 
Liveziă iăpepiniereăpomicole 222 222 222 
Terenuri neagricole 2.706 2.706 2.839 
P duri 1.547 1.547 1.547 

 Sursa: InstitutulăNa ionalădeăStatistic  

Suprafa ă terenuluiăagricolăşiăaăsuprafe eiăarabileăraportateălaăsuprafa ă total ăaăoraşuluiăCOSTE TI. 
Tabelul nr. 2-30 Utilizarea terenurilor agricole 

 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 
Agricol ă(ș) 75,09 75,09 73,84 
Arabil ă(ș) 63,44 63,44 62,06 

Sursa:ăStrategiaădeăDezvoltareăora ăCOSTE TI, 2014-2020-INS 

Tabelul nr. 2-31 Suprafa ăfonduluiăfunciarădup ămodulădeăfolosin ăînăora ulăCOSTE TI 

Suprafa ă  % 
Suprafa ăagricol  69,30 
P duri 14,60 
Ape 0,60 
Intravilan 14,40 
Drumuri 1 
Reproductiv 0,10 
Sursa:ăStrategiaădeăDezvoltareăora ăCOSTE TI, 2014-2020-PUG COSTE TI 

Infrastructuraărutier  

Principalaă arter ă deă circula ieă careă traverseaz ă deă laăNordă laă Sudă teritoriulă administrativă ală
ora uluiăCOSTE TI esteăDNă65ăAăcareăseădesprindeădinăDNă65ăPite tiă– Slatina.ăAcestădrumăna ională
str bateă intravilanulă localit ilorăCOSTE TI,ăTele ti,ăBro teniă iăPoduăBro teni,ă traversândă liniaădeă
caleăferat ă iăzonaăcentral ăaăora ului,ăfaptăceăproduceăperturb riăînăcircula ie. 

Transporul feroviar  Ora ulăCOSTE TI esteăsituatăpeătraseulăc iiăferateăPite tiă- Slatina la 25 
kmădeăPite ti,ăcuăramifica ieădin gara COSTE TI spreăRo ioriădeăVede,ăpeăoălungimeădeă140ăkm. 

Economia esteă reprezentat ădeă industriaăextractiv ,ăprelucr toare,ăproduc iaă iă furnizareaădeă
energieă electric ,ă gaze,ă ap ,ă comer ,ă agricultur ă prină cre tereaă porcineloră iă cultivareaă cerealelor, 
plantelorăleguminoaseăşiăaăplantelorăproduc toareădeăsemin eăoleaginoase. 

Pondereăimportant ăînăeconomieăoăauătransporturileă iădepozitarea,ăagricultur ,ăsilvicultur ă iă
pescuit,ă precumă iă fabricareaă unoră pieseă iă accesoriiă pentruă autovehiculeă iă pentru motoare de 
autovehicule. 

Conformă InstitutuluiăNa ională deă Statistic ,ă popula iaă ora uluiă eraă laă 01.01.2016ă deă 10.639ă
locuitori, cu o densitate de 100,35 locuitori/ km2,ăaproapeădeămediaăna ional ,ădeă93ălocuitori/km2. 

Ora ul tefăne ti 

Ora ulă tef ne tiăeste situat în partea central-sudic ăaăjude uluiăArge ,ălaăsud-est de municipiul 
Pite ti,ălaăintersec iaăparaleleiădeă44o53’ălatitudineănordic ăcuămeridianulădeă24o56’ălongitudineăestic . 
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Vecin t i: 
- municipiulăPite ti,ălaăsud-vest; 
- comuna M r cineniă iăora ulăMioveni,ălaănord-vestă iănord; 
- comunaăC line ti,ălaăest; 
- - comuneleăOarjaă iăBradu,ălaăsud. 

Esteă formată dină localitateaă component ă tef ne tiă iă dină sateleăEncule ti,ăGole ti,ă Izvorani,ă
tef ne tiiăNoi,ăValeaăMare-Podgoria,ăVii oaraă i Z voi. 

Conform site-ulăprim rieiăora ulă tef ne ti,ăseăsuprapuneăpeăoăsuprafa ădeă5.665ăhaădinăcare: 
- 1.123 ha teren intravilan; 
- 4.542 ha, teren extravilan. 

Caă relief,ă ora ulă tef ne tiă esteă situată peă liniaă deă contactă dintreă Podi ulă Getică iă Luncaă
Arge ului.ăAceast ălinieădeăcontactăîntreăceleădou ăunit iădeăreliefăesteăclarăeviden iat ăînăterenăprină
diferen aădeăaltitudine.ăă 

Altitudineaăora uluiă esteă cuprins ă întreă252ăm,ă laănivelulăV iiăArge uluiă iă 400ăm,ă înă zonaă
colinar ăValeaăMareă- Podgoria. 

Infrastructura de transport 

C iărutiere 
DNă7ăcareătreceăprinăora ăpeădirec iaăPite ti-Bucure ti. 
Deăasemenea,ăexist ăleg tur ăcuăAutostradaăBucure ti-Pite ti. 
Transport feroviar. Exist ă oă gar ă prină careă seă faceă leg turaă feroviar ă Gole ti-Câmpulung 

Muscel.  
ConformăInstitutuluiăNa ionalădeăStatistic ăpopula iaăora uluiă tef ne tiăeraădeă15.237ălocuitoriă

la 01.01.2016. 

Ora ul Topoloveni 

Ora ulăTopoloveniăesteăsituatăînăparteaăcentral-sudic ăaăRomâniei,ăînănord-vestul Munteniei, în 
partea de sud-estă aă jude uluiăArge ,ă laă contactulă dintreă luncaăArge uluiă iă dealurileă dină platformaă
Cânde ti. 

Coordonateleăcareăîncadreaz ăora ulăTopoloveniăsunt:ă44o4824 latitudineănordic ă iă25o0501 
longitudineăestic . 

Ora ulăareăoăsuprafa ădeă3.384ăhaă iăareăcaăvecin t i: 
- la nord, comuna Priboieni; 
- la nord-est,ăcomunaăBoga i; 
- la sud-est, comuna Leordeni; 
- laăsud,ăcomunaăC teasca; 
- laăvest,ăcomunaăC line ti. 

Dinăpunctădeăvedereăadministrativ,ăora uluiăTopoloveniăîiăapar inăsateleă ig ne ti,ăBo ârcani,ă
Gorune tiă iăCrinte ti. 

Dinăpunctădeăvedereămorfostructural,ăzonaăseăîncadreaz ăînădou ăsubunit i:ăPiemontulăGetic,ă
subunitateăcolinar ă iăCâmpiaăRomân ,ăsubunitateădeăplatform .ăPiemontuluiăGeticăîiăapar inădealurileă
din partea de nord, nord-est, iar LunciiăArge ului,ăsubunitateăaăCâmpieiăRomâne,ăterenurileădinăsudulă
localit ii. 



PLAN DEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă-2024 
 

Pag 69 din 350 

Altitudineaălocalit iiăesteăcuprins ăîntreă224ămăînăLuncaăArge uluiă iă375ămăînădealulădinănord-
estul satului Inuri. 

Economie 

Ramurileă industrieiă reprezentativeă pentruă ora ulă Topoloveniă suntă industriaă construc iiloră deă
ma iniă(înăregres),ăindustriaăalimentar ă iăindustriaău oar ă(confec ii).ă 

Culturaăplantelorăseăîmbin ăcuăcre tereaăanimalelor,ăramuriăaleăagriculturiiăbineădezvoltateăînă
zon . 

Fondul funciar este reprezentat în ora ulăTopoloveniădeăoăsuprafa ătotal ădeă3.384ăha,ădinăcare: 
- 2.719 ha, teren extravilan;  
- 665 ha, teren intravilan. 

 Pentruăextravilanăsuprafe eleăterenurilorăsuntărepartizateăastfelăpeăcategorii: 
- 1251 ha, terenuri arabile; 
- 625ăha,ăp uniănaturale; 
- 544 ha, teren forestier; 
- 163 ha, vii; 
- 82ăha,ăfâne e; 
- 54 ha, livezi.   

Înăfunc ieădeăclasificareaăterenuluiăextravilanădup ădestina ie,ăseăconstat ăc ăpondereaăceaămaiă
mareăoăde ineă terenulăarabilăcuăunăprocentădeă46ș,ăurmatădeăp unileănaturaleăcuă23ș,ă înă timp ce 
fondulăforestierăreprezint ă20șădinătotalulăsuprafe ei,ăcelelalteăterenuriăcultivateăcuăliveziă iăvii,ăprecumă
iă fâne eăavândăoăpondereărelativămic ă (Strategiaădeădezvoltareă local ăaăora uluiăTopoloveniă2008-

2013). 
Laănivelulăora uluiăspa iileăverziăocup ăoăsuprafa ădeă92234ăm2. 
Localitateaăesteătraversat ădeăDN7ăBucure ti-Pite tiăpeăoălungimeădeă3,8ăkm,ăaflându-se la 95 

kmădeăBucure tiă iă20ăkmădeăPite ti. 
Alt ăcaleărutier ăesteăDJă702,ăTopoloveni-Bote ti. 
Circula iaăferoviar ăseădesf soar ăpeăliniaădeăcaleăferat ăBucuresti-Pite ti,ălinieănemodernizat .ă

Exist ăoăsta ieăCFRălaălimitaădintreălocalit ileăTopoloveniă iăC linesti. 
Seăurm re teăcaăprinăîmbun t ireaăinfrastructuriiăs ăseăasigureăaccesibilitateaăînăzon ă iăunăgradă

ridicatădeăsiguran ăaătraficului. 
ConformăInstitutuluiăNa ionalădeăStatistic ăpopula iaăora uluiăTopoloveniăeraădeă9437ălocuitoriă

la 01.01.2016 cu o densitate de  286 loc./km². 

Centrele rurale ale jude ului Arge  

Unit ileăadministrativăteritorialeăruraleăsuntăcompuseădină95ăcomuneăcareăînglobeaz ă576ădeă
sate.ăDup ănum rulădeălocuitori,ăcomuneleăjude uluiăArge ăsunt: 

- mariă (pesteă 5000ă locuitori),ă dintreă careă maiă importanteă sunt:ă Bascov,ă C line ti,ă
Leordeni,ăMih e ti,ăPoianaăLacului,ăRuc r:ă18ăcomune; 

- mijlocii (3000 – 5000 locuitori): 33 comune; 
- mici (1500 – 3000 locuitori):  37 comune;  
- sub 1500 locuitori: 7 comune. 

Dezvoltareaă iăamenajareaărural ăpresupuneărealizareaăunuiăechilibruăîntreăcerin aădeăconservareă
aăspa iuluiăruralăeconomic,ăecologică iăsocial-culturalăaleă rii,ăpeădeăoăparte,ă iătendin aădeămodernizareă
aăvie iiăruraleăpeădeăalt ăparte. 
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Dezvoltareaă rural ă esteă ună conceptă iă oă ac iuneă integrat ,ă careă presupuneă oă abordareă
metodologic ămultidisciplinar ,ăintersectorial ă iăteritorial . 

Modelul actual de agricultur ă seă bazeaz ă peă ună sectoră competitiv,ă orientată spreă pia ,ă
îndeplinindă iăalteăfunc iiăcumăarăfiăprotejareaămediuluiăînconjur tor,ăoferireaăunorăa ez riăreziden ialeă
maiăconvenabileăpentruăpopula iaărural ,ăprecumă iăintegrareaăagriculturiiăcuămediulăînconjur tor. 

Înă general,ă spa iulă rurală areă acelea iă caracteristici,ă dară iă problemeă cumă ară fi,ă venituriămaiă
sc zute,ăpopula ieăîmb trânit ,ădependen ăridicat ădeăagricultur ,ămaiăpu ineăop iuniădeăangajareă iă
serviciiămaiăslabăpl tite. 

Profilulăcapacit iiăadministrativeăesteă influen atădeăspecificulădezvolt riiă socio-economice a 
unit iloră administrativă teritorialeă dină acesteă zone.ă Capacitateaă administrativ ă esteă strânsă legat ă deă
nivelul de dezvoltare socio-economic ăalăUAT.ăă 

Economia 

Jude ulăArge ăseăsitueaz ăînăprimeleăjude eăaleă riiăprivindăeconomiaăcâtă iălaănivelădeăprodusă
internăbrutăfiindăliderădeta atăalăregiuniiădeăsud-est. 

Gradulădeădezvoltareă economic ăaă teritoriuluiă jude uluiă esteădirectă condi ionatădeăgradulădeă
dezvoltare social ă iăcultural ,ădeăexisten aăunorătradi iiăeconomice,ădeăexisten aăuneiăcomunit iălocaleă
cuăidentitateăproprie,ădarămaiăalesăc ăMunicipiulăPite tiăesteădeclaratăPolădeăDezvoltareăUrban . 

Jude ulăArge ădispuneădeăoă economieăbineădezvoltat ă iă diversificat ,ă rezultată ală eforturiloră
depuseădeăautorit ileălocaleăpentruămodernizareă iăperforman ,ăinclusivăpentruăasigurareaăunuiăclimată
deăafaceriăatractiv.ăAăfostăastfelăatrasăunăfluxăsubstan ialădeăinvesti ii,ăatâtădinăsectorulăprivatăintern,ăcâtă
iădin celăextern,ăcareăaăvizatădeopotriv ăindustria,ăagriculturaă iăserviciile. 

Domeniile economice celeămaiă dezvoltateă dină jude ă suntă industriaă construc iiloră deămaşini,ă
industriaă energieiă electriceă şiă termice,ă industriaă chimic ă iă petrochimic ,ă industriaă materialelor de 
construc ii,ăagricultura,ăcomer ulăşiă turismul.ăDeădeparteăceaămaiăputernic ăcompanieădinăjude ăesteă
Dacia Renault cu statut de cel mai mare exportator al României. 

Activit ileăindustrialeăprincipaleădinăjude ăăsuntăurm toarele: 
 -industria produselorăprimareăcareăcuprindăurm toareleăramuri: 
  -produc iaădeăproduseăchimiceă iăpetrochimice; 
  -fabricarea articolelor de beton, ciment, ipsos; 
  -produc iaăarticolelorădinăcauciucă iămaseăplastice. 
 -industriaămetalurgic ă iăaăconstruc iilorămetalice; 
 -industriaăconstru iilorădeăma iniă iăaăconstruc iilorămetalice; 
 -industriaădeăconfec iiă– puternicădezvoltat ; 
 -industriaău oar ă– slabădezvoltat ; 
 -industriaăpiel riei; 
 -industriaălemnuluiă iăaămobilei; 
 -industriaă alimentar ă cuprindeă ună num rămareă deă agen iă economiciă careă ac ioneaz ă înă treiă
subramuri: 

  -industriaădeămor rită iăpanifica ie; 
  -industriaăprelucr riiăc rnii; 
  -industria laptelui. 

Industriaăconstruc iilorădeăma iniă(produc iaădeăautoturisme)ăaăcondusălaăapari iaăuneiăindustrii 
orizontale,ă conexeă produc ieiă deă autoturisme,ă careă joac ă ună rolă esen ială înă economiaămunicipiuluiă
Pite tiă iăimplicităaăjude uluiăArge . 
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Înă jude ulăArgeşăsuntă40ădeăcompanii,ă furnizoriădeăpieseăpentruăvehiculeleăDacia,ăcuănum ră
corespunz torădeăangaja iălaăcareăseămaiăadaug ăal iă148 deăfurnizoriădeăproduseăşiăserviciiăpentruăDacia.ă
Dinăceleămaiămariă20ădeăcompaniiădinăjude ,ă12ălucreaz ăînăautoăsauăînăindustriaăcomponentelorăautoăşiă
seănum r ăprintreăfurnizoriiăDacia. 

Industria materialelor de construc iiăseăbazeaz ăpeămateriiăprimeălocaleăcareăseăextragăînălungulă
râuluiăArge ă organizată înămaiămulteă balastiereă careă exploateaz ă pietri ,ă nisipă cuar os,ă nisipă deă alteă
categorii,ăcontribuindălaăextindereaăagen ilorăeconomiciăînădomeniulăconstruc iilorăcivile iăindustriale. 

Industriaăenergetic ăesteăpus ăînăvaloareăprinăexisten aăhidrocentralelorădeăpeărâuri,ădară iăprină
abordarea  unorăresurseăenergeticeăalternative,ănepoluanteă iăinepuizabile,ăcumăarăfiăresurseleăeolieneă
sauăenergiaăsolar ,ăfolositeămaiăalesăînăactivit ileăgospod re ti. 

Dină totalulă întreprinderiloră active,ă celeă maiă multe,ă respectivă 40șă activeaz ă înă domeniulă
comer ului,ă13șăînăindustriaăprelucr toare,ă9șăînăconstruc iiăşiă8șăînăactivit iăprofesionale,ăştiin ificeă
şiă tehnice.ă Dintreă întreprinderileă mari,ă celeă maiă multe,ă respectivă 62șă seă reg sescă înă industriaă
prelucr toareă şiă 11șă înă comer .ă Dintreă microîntreprinderi,ă reprezentândă 86șă dină totalulă
întreprinderilorăactive,ăceleămaiămulteăseăreg sescăînăcomer ,ărespectivă41ș,ăînătransporturi 10%, în 
activit iăprofesionaleăştiin ificeăşiătehniceă9șăşiăînăconstruc iiă8ș. 

Potrivitădatelorăşiăinforma iilorăpublicateăînăBreviarulăStatisticăalăjude uluiăArgeş,ăînăanulă2012,ă
industria a contribuit cu 43,0% la formarea P.I.B.-uluiăjude ului,ăcuă55,1% la formarea cifrei de afaceri 
şiăaăasiguratălocuriădeămunc ăpentruăunănum rădeă63.103ăsalaria i,ăreprezentândă49,0șădinăpersonalulă
unit ilorălocale,ăaproximativă46,0șădinănum rulătotalădeăsalaria iăşiăpesteă25,0șădinăpopula iaăocupat ă
aăjude ului.ăDeăasemenea,ăproduc iaăindustrial ăaăasiguratăpesteă99,0șădinăexportulărealizatălaănivelulă
jude ului,ădinăcareăexportulădeămijloaceădeătransportăaăreprezentată67,6ș. 

Importan aă aglomer riiă - municipiulă Pite tiă const ă iă înă faptulă c ă aceastaă faceă leg turaă cuă
Coridorul de Transport Pan-European IV (TEN-Tr-Axaăprioritar ă7).ăMunicipiulăPiteştiăareăavantajulă
uneiăaccesibilit iăuşoareălaăre eauaădeădrumuriăna ionaleăşiăeuropeneăfiindăunănodădeăcomunica iiăcuă
deschidereăintern ă iăinterna ional . 

Înăacela iătimpăaccesibilitateaămunicipiuluiăPiteştiălaăre eauaăna ional ăşiăeuropean ădeăc iăferateă
esteămaiăredus ădecâtăaccesibilitateaăacestuiaălaăre eauaărutier .ăSituat ăînăafaraăprincipalelorătraseeădeă
transportă feroviar,ă f r ă c iă ferateă modernizateă şiă electrificate, circula iaă feroviar ă nuă constituieă
deocamdat ăoăalternativ ăviabil ,ăniciăpentruătransportulădeăm rfuri,ăniciăpentruăcelădeăc l tori.ă 

Agriculturaăconstituieăoăcomponent ăimportant ăaăeconomieiăarge ene,ăînăsectorulăruralăfiindă
introduseă constantăm suriă deă reformare,ă inclusivă prină aplicareaă legisla ieiă actualeă înă domeniuă iă aă
programelor Uniunii Europene. 

Prinăa ezareaăsaăgeografic ăincluzândătoateăformeleădeăreliefă(câmpie,ădeal,ămunte)ăagriculturaă
esteădiversificat ,ăprinădiversitateaăculturilorăagricole începând de la cereale, plante industriale, plante 
leguminoaseăînăzonaădeă esăpân ălaăviiă(renumiteălaă tef ne ti)ă iălivezi. 

Deăasemenea,ăsectorulăzootehnicăesteăfoarteăbineăreprezentatădeăcre tereaăînăfermeăaăporcilor,ă
p s rilorădeăcarne,ăbovineăprecumă iăcre tereaăovinelorăînăp unileădinăzoneleămuntoase. 

Cre tereaă animaleloră înă fermeă deă dimensiuniă mariă pentruă porcine,ă p s ri,ă bovineă aă dusă laă
dezvoltareaăunorăagen iăeconomiciăsauăfirmeămaiămiciăcuăactivit iăînăacestăsensă iăanumeăprelucrareaă
şiă industrializareaă laptelui,ă fabricareaă unoră produseă şiă preparateă dină carne,ă activitateă deămor rită şiă
panifica ie.ă 

Celalalteăora e,ărespectivămunicipiileăCâmpulung Muscel,ăCurteaădeăArge ,ăprecumă iăora eleă
Topoloveni, COSTE TI,ă tef ne ti,ăMioveniăcontribuieăsubstan ialălaăsus inereaăeconomieiăjude ului.ăă 



PLAN DEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă-2024 
 

Pag 72 din 350 

Infrastructura de transport 

Dezvoltareaăşiămodernizareaăinfrastructuriiădeătransportăasigur ăla un nivel superior mobilitatea 
(popula ieiăşiăaăbunurilor),ăreduceăcosturileădeătransportădeăm rfuriăşiăc l tori,ăpromoveaz ăaccesul pe 
diferite pie eă iăcreşteăsiguran aătraficului.ăÎnăacelaşiătimp,ăacesteăinvesti iiădetermin ădiversificareaăşiă
creştereaăeficien eiăactivit ilorăeconomice,ăeconomisireaădeăenergie,ăcreândăcondi iiăpentruăextindereaă
schimburilor comercialeăşiăimplicităaăinvesti iilorăproductive. 

Infrastructuraă jude ului esteă relativădezvoltat ,ă coridorulă IVăPANEUROPEAN traversând 
jude ulădeălaănord-vestălaăest,ăîns ădoarăoămic ăparteădinăacestaăfiindăfunc ionalăprinăautostradaăcareă
asigur ă leg turaă cuăBucureştiul.ăTotodat ,ă jude ulă esteă str b tută deă oă serieă deă drumuriă europeneă şiă
na ionale,ăprintreăcareăDrumulăEuropeană70ăcareăasigur ăleg turaăîntre Bucureştiăşiăgrani aăcuăSerbiaă
şiăDrumulăEuropeană81ăceăfaceăleg turaăcuăgrani aăcuăUcraina.ă 

Re eaua rutieră 

Re eauaăTEN-T va îmbun t iăconexiunileădintreădiferiteleămoduriădeătransportă iăvaăcontribuiă
laăobiectiveleăUEăprivindăschimb rileăclimaticeăprin reducerea emisiilor de CO2 generate de mijloacele 
de transport. 

Luat ăînăansamblu,ăre eauaădeătransportăvaăoferi: 
 -c l toriiămaiăsigureă iămaiăpu inăaglomerate; 
 -c l toriiămaiăfluenteă iămaiărapide. 

 
Figura nr. 2-8 Schemaăre eleiăTEN-T,ărutier  

Sursa: Ministerul Transporturilor – Proiecteădeăinfrastructur ă– Master Planul General de transport – Trafic rutier  
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693 
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Situa iaădrumurilorăpubliceădinăjude ulăArge ăcareăauăfostămodernizateăînăultimaăperioad ăesteă
redat ămaiăjos. 
Tabelul nr. 2-32Evolu iaăstructuriiădrumurilorăpubliceădinăjude ulăArge  

An 2010 2011 2012 2013 2014 
Drumuri publice-total (km) 
din care: 

3448 3476 3481 3479 3479 

Modernizate (km) 649 642 647 645 646 
Cu  îmbr c min i  u oareă rutiere (km) 1027 1105 1150 1184 1225 
Din total drumuri publice:      
Drumuriăna ionaleă1) (km) 
din care: 

587 585 590 588 588 

Modernizate (km) 559 557 562 560 561 
Cu  îmbr c min i  u oareă rutiere (km) 17 17 17 17 17 
Drumuriăjude eneă iăcomunaleă(km) 
din care: 

2861 2891 2891 2891 2891 

Modernizate (km) 90 85 85 85 85 
Cuăîmbr c min iău oareărutiereă(km) 1010 1088 1133 1167 1208 
Densitatea drumurilor publice pe 100 
kmp teritoriu 

50,5 50,9 51,0 51,0 51,0 

1)inclusivăautostr ziă iădrumuriăeuropene 
Sursa: Direc iaădeăStatistic ăȘude ean ăArge  

Dinătabelăreieseăc ămodernizarea drumurilor s-aărealizatăînămic ăm sur ăînăultimaăperioad . 

Re eaua de drumuri din jude ul Arge  

Autostrăzi 
- Autostrada A1 – Limit ăjude ăDâmbovi a-Pite ti,ălungimeă39,826ăkm; 

Drumuri Na ionale 

- DN 7 – Limitaă jude ă Dâmbovi a-Topoloveni-Pite ti-Mor re ti-Limit ă jude ă Vâlcea,ă
lungime 72,663 km; 

- DN 7C – Bascov (DN7)-Curteaă deă Arge -C p âneni-Malul stâng Lacul Vidraru-
Limit ăjude ăSibiu,ălungimeă115,662ăkm; 

- DN 65 – Limit ăjude ăOlt-Lunca Corbului-Corbu-Pite tiă(DN7),ălungimeă33,218ăkm; 
- DN 65A – DN 65-Bro teni-Coste ti-Limitaăjude ăTeleorman,ălungimeă51,179ăkm; 
- DN 65B – A1ă(Pite ti)-Geam na-DNă65ă(Pite ti),ălungimeă6,183ăkm; 
- DN 65D – Albota-Bascov, lungime10,184 km; 
- DN 67B – Limit ăjude ăOlt-Vedea-Poiana Lacului-Pite tiă(DNă7),ălungimeă34,562ăkm; 
- DN 72A – Limit ăjude ăDâmbovi a-B deni-DN 73 (Valea Mare), lungime 20,386 km; 
- DN 73 – Pite tiă(DN7)-Câmpulung Muscel-Limit ăjude ăBra ov,ălungimeă91,416ăkm; 
- DN 73C – DNă 73ă (Schituă Gole ti)-Curteaă deă Arge -Limit ă jude ă Vâlcea,ă lungimeă

60,127 km; 
- DN73D – Arge eluă(DNă73)-Mioveni-Boteni-Colnic (DN 72A), lungime 49,125 km; 
- DN 73E – DN 73-Mioveni (DN 73D), lungime 3,220 km. 

Drumuri jude ene  

- DJ 503 – Limit ă jude ăGiurgiu-Slobozia-Rociu-Oarja-C taneleă (DJă 702G),ă lungimeă
42,034 km; 

- DJ 504– Limit ăjude ăTeleorman-Popeşti-Izvoru-Recea-Corn el-Vulpeştiă (DN 65A), 
lungime 25,995 km; 
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- DJ 508– C teascaă(DJă703B)-Furduieşti-Teiu-Buta (DJ 659), lungime 17,217 km; 
- DJ 659– Piteşti-Bradu-Suseni-Gliganu de Sus-Bârlogu-Negraşi-Moz ceni-Limit ăjude ă

Dâmbovi a,ălungimeă58,320ăkm; 
- DJ 659A– Bradu (DJ 659)-COSTE TI (DN 65A), lungime 10,400 km; 
- DJ 678A– Limit ăjude ăVâlceaă(DNă7)-Poienari-Ciofrângeni-Tigveni-Bârseşti-Cepari 

(DJ 703 H), lungime 23,698 km; 
- DJ 678B– Limit ăjude ăVâlcea-Cuca (DJ 703), lungime 0,912 km; 
- DJ 678E– Teodoreştiă(DJă703)-Cotu-Limit ăJude ăVâlcea,ălungimeă3,000ăkm; 
- DJ 678G– R du eştiă(DJă703)-Ciom geşti-Limit ăjude ăOlt,ălungimeă8,400ăkm; 
- DJ 679– P duroiuă(DNă67ăB)-Lipia-Popeşti-Lunca Corbului-P dure i-Cieşti-Fâlfani- 

Cotmeana-Malu-Bârla-Limit ăjude ăOlt,ălungimeă47,670ăkm; 
- DJ 679A– Bârla (DJ 679)-C ld raru-Bucov-Palanga-Popeştiă(DJă504),ălungimeă27,725ă

km; 
- DJ 679C– C ld raruă(DNă65ăA)-Izvoru-Moz ceniă(DJă659),ălungimeă22,960ăkm; 
- DJ 679D– Malu (DJ 679)-Col u-Ungheni-Recea-Negraşi-Mozacu, lungime 41,900 km; 
- DJ 679E– Bucov (DJ 679A)-Râca-Limit ăjude ăTeleorman,ălungimeă7,144ăkm; 
- DJ 679F– Moz ceniă(DJă679)-B deştiăB i,ălungimeă6,500ăkm; 
- DJ 702– Topoloveni (DN 7)-Dobreşti-Bo eşti-Limit ăjude ăDâmbovi a,ălungimeă28,000ă

km; 
- DJ 702A– Limit ă jude ăDâmbovi a-Ciupa-Neajlovelu-Teiu (DJ 508), lungime 9,498 

km; 
- DJ 702C– Leordeni (DN 7)-Boga i-Suseni-Limit ă jude ăDâmbovi a,ă lungimeă17,380ă

km; 
- DJ 702F– Limit ăjude ăDâmbovi a-Slobozia (DJ 659), lungime 7,310 km; 
- DJ 702G– Recea (A1)-Catanele-Coşeri-C teasca-R teşti-Limit ă jude ă Dâmbovi a,ă

lungime 20,870 km; 
- DJ 702H– Limit ăjude ăDâmbovi a-Leşileă(DCă100),ălungimeă2,700ăkm; 
- DJ 702J– Limit ăjude ăDâmbovi a-Neajlovelu (DJ 702A), lungime 3,300 km; 
- DJ 703A– Cotmeana (DN 7)-Cocu-R chi eleleă deă Sus-R chi eleleă deă Jos-Dealu 

Oraşuluiă- Poiana Lacului-Cerbu (DN 65), lungime 37,682 km; 
- DJ 703B– Mor reştiă (DNă 7)-Greab n-Cotu-Lunguleşti-S liştea-Vedea-Limit ă Jude ă

Olt (km 34+810)-Limit ăJude ăOltă(kmă41+275)-Mârghia-P dure i-Costeşti-Şerb neşti-
Siliştea-C teascaă-Leodeni (DN 7), lungime 79,082 km; 

- DJ 703E– Piteştiă (DNă 67B)-Lupueni-Popeşti-Lunguleşti-Cocu (DJ 703B), lungime 
27,255 km; 

- DJ 703F– Limit ăjude ăVâlcea-Zamfireşti-Cepari (DJ 678A), lungime 4,785 km; 
- DJ 703G– Limit ăjude ăVâlcea-Ianculeşti-Şuiciă(DJă703H),ălungimeă6,211ăkm; 
- DJ 703H– CurteaădeăArgeşă(DNă7C)-Valea Danului-CepariăP mânteni-Rudeni-Şuici- 

V leni-S l trucu-Limit ăjude ăVâlcea,ălungimeă29,800ăkm; 
- DJ 703I– Merişaniă(DNă7C)-M lureni-Vâls neşti-Valea Faurului-Muş teşti-Br dule - 

Br detu,ălungimeă58,125ăkm; 
- DJ 703K– M r cineniă(DNă73)-Budeasa-Rogojina-Caloteşti-Valea M ruluiă(DJă703I),ă

lungime 15,682 km; 
- DJ 703L– Muş teştiă(DNă73C)-Schitu Robaia, lungime 6,500 km; 
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- DJ 704B– C lineştiă(DNă7)-Rânc ciov-Racovi aă(DCă85),ălungimeă21,200ăkm; 
- DJ 704C– Radu Negru-Vr neşti-Udeni-Catanele (DJ 702G), lungime 10,000 km; 
- DJ 704D– Prislop (DN 7)-Lupuieni (DJ 703E), lungime 2,500 km; 
- DJ 704E– Ursoaia (DN 7)-Bascovele-Ceaureştiă(DJă678A),ălungimeă22,500ăkm; 
- DJ 704F– B iculeştiă (DNă7C)-Tutana-Alunişu-Poienari (DJ 678A), lungime 15,000 

km; 
- DJ 704G– Albeştiă(DNă7C)-Cic neşti-Şuiciă(DJă703H),ălungimeă13,500ăkm; 
- DJ 704H– Merişaniă(DNă7C)-B iculeşti-CurteaădeăArgeşă(DNă73C),ălungimeă20,600ă

km; 
- DJ 704I– Arefu (DN 7C)-Lac Vidraru-Cump naă(DNă7C),ălungimeă21,500ăkm; 
- DJ 723– Limit ăjude ăDâmbovi a-Boteni (DN 73 D), lungime 3,000 km; 
- DJ 725– Stoeneştiă(DNă72A)-Slobozia-Dragoslavele (DN 73), lungime 10,540 km; 
- DJ 730– Podulă Dâmbovi eiă (DNă 73)-Dâmbovicioara-Ciocanu-Limit ă Jude ă Braşov,ă

lungime 10,238 km; 
- DJ 730A– Limit ăjude ăBraşov-PoduăDâmbovi eiă(DNă73),ălungimeă17,000ăkm; 
- DJ 731– Piscani (DN 73)-Dârm neşti-Petreşti-Coşeşti-Leiceşti-G neşti-Pietroşani-

Domneştiă-Corbi-Bahna-Cabana Refenicea, lungime 66,449 km; 
- DJ 731B– S maraă (DJă703A)-B bana-R chi eleleădeăSus-Cocu (DJ 703A), lungime 

19,200 km; 
- DJ 731C– Ve işoaraă(DJă703B)-Izvoru-Cocu (DJ 703E), lungime 13,000 km; 
- DJ 731D– Miceştiă (DJă 740)-Purc reni-Valea Nandrii-G neştiă (DJă 731),ă lungimeă

23,000 km; 
- DJ 732– Stâlpeni (DN 73)-Vl deşti-Sl nică(DNă73C),ălungimeă25,188ăkm; 
- DJ 732A– i eştiă(DNă73)-B jeşti-B lileştiă(DJă732),ălungime 6,800 km; 
- DJ 732B– ValeaăSiliştiiă(DJă732)-Aninoasa-Berevoieşti,ălungimeă6,444ăkm; 
- DJ 732C– Câmpulung Muscel (DN 73)-Bughea de Jos-Malu-Godeni-Capu Piscului-

L z reştiă(DNă73),ălungimeă19,010ăkm; 
- DJ 734– Voineştiă(DNă73)-Lereşti-Voina, lungime 19,232 km; 
- DJ 735– Câmpulung Muscel (DN 73)-Albeşti-Cândeşti,ălungimeă11,870ăkm; 
- DJ 737– Câmpulung Muscel (DN 73)-M u-Coceneşti-Boteni (DN 73 D), lungime 

13,730 km; 
- DJ 738– Poienari (DN 73)-Jugur-Dr ghici-Mih eştiă(DCă11),ălungimeă22,000ăkm; 
- DJ 739 – Bârzeştiă(DNă73ăD)-Negreşti-Zgripceşti-Bele iă(DJă702),ălungimeă17,000ăkm; 
- DJ 740– M r cineniă(DNă73)-Miceşti-P uleasca-Z rneştiă(DJă703ăI),ălungimeă17,000ă

km; 
- DJ 741– Piteştiă(DNă7)-Valea Mare-F getu-Mioveni (DN 73 D), lungime 9,497 km; 
- DJ 742– Leordeni (DJ 703 B)-Baloteasca-Cotu Malului-Glâmbocata (DN 7), lungime 

11,050 km; 
- DJ 743– S l trucuădeăJosă(DJă703ăH)-S l trucuădeăSus,ălungimeă5,000ăkm. 

Înătotalălungimeaădrumurilorădinăjude ulăArge ăeste: 
- autostradă - lungime 39,826 km; 
- drumuri na ionale - lungime 587,751 km; 
- drumuri jude ene  - lungime 1171,193 km. 

Total 1798,77 km. 
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Transporturile 

Referitorălaătraficulădeăpeăc ileărutiereăaleăjude uluiăArge ,ărecens mântulăNa ionalădeăCircula ieă
efectuatăînăanulă2015,ăaăpusăînăeviden ă11ăcategorii: 

1.ăBicicleteă iămotociclete; 
2. Autoturisme; 
3. Microbuze, autospeciale; 
4.ăAutocamioaneă iăautospecialeăcuămasaămaxim ăautorizat ăcelămultă3,5ătone; 
5.ăAutocamioaneă iăderivat ăcuă2ăaxe; 
6.ăAutocamioaneă iăderivat ăcuă3ăsauă4ăaxe; 
7. Autovehicule articulate (tip TIR, vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer); 
8. Autobuze; 
9.ăTractoareăcu/f r ăremorc ă iăvehiculeăspeciale; 
10.ăAutocamioaneăcuăremorc ă(trenărutier); 
11.ăVehiculeăcuătrac iuneăanimal . 

Metodologiaăurm rit ălaăestimareaăvalorilor MZA pe baza datelor primare rezultate în urma 
desf ur riiă Recens mântuluiă Na ională deă Circula ieă CESTRINă 2015ă aă urm rită prevederileă
Normativului AND 602-2012-Metode de investigare a traficului rutier. 

Din Studiul de trafic privind modernizare DJ 503, întocmit de Romasco Concept SRL , au fost 
extraseăurm toareleădateăreferitoareălaăsitua iaăparculuiădeăvehiculeăînmatriculateăînăjude ulăArge . 

Tabelul nr. 2-33Parculăjude eanădeăvehicule,ăjude ulăArge  

PARC AUTO  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Autobuz 17,125 19,079 18,732 18,673 18,691 18,989 19,391 20,055 21,213 

Automobil mixt 74,815 73,320 71,499 68,843 65,993 63,666 61,315 58,856 56,564 

Autopropulsat ă
lucr ri 741 739 725 708 691 981 666 657 655 

Autoremorcher 524 479 425 395 371 359 344 337 329 

Autorulat  412 399 387 370 362 358 348 337 332 

Autospecial  15,835 15,345 14,632 13,993 13,465 12,898 12,261 11,750 11,372 

Autospecializat  76,856 73,436 69,890 66,006 62,561 60,210 58,072 56,334 54,969 

Autotractor 33,739 32,958 32,006 31,140 30,270 29,337 28,439 27,523 26,721 

Autoturism 3,541,718 4,013,721 4,230,635 4,307,290 4,322,951 4,485,148 4,693,651 4,905,630 5,153,282 

Autoutilitar  391,720 452,485 474,396 486,373 521,327 569,288 616,205 666,186 720,311 

Autovehicul 
atipic 

15 15 12 11 11 11 11 11 11 

Autovehicul 
special 

11,527 15,737 17,481 16,708 17,582 18,563 20,012 21,700 23,263 

Microbuz 16,204 20,004 20,390 20,467 20,509 21,735 22,205 23,040 25,065 

Moped 751 732 714 701 690 679 670 670 665 

Motocar 140 139 134 128 126 124 122 120 120 

Motociclet  25,573 26,185 26,082 25,891 15,655 25,458 25,204 25,024 14,792 

Motociclu 24,342 39,251 47,693 53,201 58,456 64,105 70,598 76,553 82,350 

Motocvadriciclu 434 418 419 421 421 421 420 415 415 

Motoret  4,097 3,976 3,848 3,748 3,671 3,608 3,561 3,512 3,482 

Mototriciclu 31 31 30 30 30 30 30 29 27 

Remorc  146,400 157,114 165,085 172,540 181,680 191,733 200,363 214,403 227,439 

Remorc ă
agricol ăsauă
forestier  

- - - 37 264 443 614 827 1,027 

Remorc ălent  485 699 851 959 966 998 991 981 945 
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PARC AUTO  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Remorc ă
special  

3,821 6,534 9,586 11,638 13,816 15,768 17,864 19,881 22,034 

Scuter 1,105 1,092 1,070 1,051 1,033 1,025 1,017 1,015 1,006 

Semiremorc  52,119 61,210 63,661 66,820 71,940 77,076 81,834 88,263 96,126 

Semiremorc ă
special  

169 195 254 299 339 375 442 504 519 

Tractor 6,899 7,015 7,224 7,198 7,506 7,854 8,279 8,784 9,149 

Tractor rutier 53,015 49,331 46,058 43,202 41,161 39,737 38,074 37,143 36,251 

Vehicul 
incomplet 

32 58 141 148 116 96 82 75 71 

Total vehicule 
pasageri 

3799425 4724159 5001683 4922538 4947457 5369510 5680311 5892305 6167645 

Total vehicule  4003160 4950620 5241845 5175539 5217153 5656884 5983085 6217821 6516390 

Sursa: Romasco Concept SRL - StudiuădeătraficăprivindămodernizareăDȘă503ălimit ăjude ăDâmbovi a- Slobozia-
Rociu- Oarja-Catanele, km98+000-140+034,Țţ42,034ăkm,ăjude ulăArge ,ămaiă2017 

DinădateleăInstitutuluiăNa ionalădeăStatistic ăreieseăc ădrumurileăauăfostăfolositeăpentruăaproapeă
75șă dintreă kilometriă parcur iă pentruă transportulă deă persoaneă iă pentruă aproximativă 50șă dintreă
kilometriăparcur iăpentruătransportulădeăbunuriăavândăcaăpunctădeăreferin ănum rulătotalăde kilometri 
parcur iăînăRomâniaă(ădateădină2013).ăăăă 

 
Figura nr. 2-9 Propor ieăkmăparcur iăpersoane  

Figura nr. 2-10 Propor ieăkmăparcur iăm rfuri 
Sursa: Romasco Concept SRL - StudiuădeătraficăprivindămodernizareăDȘă503ălimit ăjude ăDâmbovi a- Slobozia-

Rociu- Oarja-Catanele, km98+000-140+034,Țţ42,034ă km,ă jude ulă Arge ,ă maiă 2017,ă Institutulă Na ională deă Statistic ă
(INSSE, date publicate în 2014 pentru anul 2013) 

Laănivelădeăjude ăpentruăevolu iaătraficuluiăs-auăelaboratătreiăipotezeă iăanume:ăpesimist ,ămedieă
iăoptimist .ăÎnăurmaăaplic riiăunorăfactoriădeăcorec ieă iăaăunorăfactoriădeăajustareăda iădeăpoten ialulă

de generare-atrac ieădeăc l toriăpentruăfiecareăzon ăindividual ,ăauăfostădetermina iăfactoriiădeăcre tereă
aiătraficuluiăpentruăfiecareăzon ădeătrafic,ăfiecareăcategorieădeăvehicule,ăînăfiecareăscenariuădeăevolu ie. 
Tabelul nr. 2-34Evolu iaăcereriiădeătransportăînăipotezeleădeăcre tereăpesimist,ămediuă iăoptimist 
Scenariul pesimist                                         Total Cerere                                          Rate medii anualeădeăcre tere 

* Cars LT MT HT Bus  Cars LT MT HT Bus 

2010           

2015 1,347,638 55,081 37,180 69,759 23,886      

2020 1,486,976 59,542 39,398 76,728 26,762 1.99% 1.57% 1.17% 1.92% 2.30% 

2025 1,638,993 65,142 41,960 83,397 29,666 1.97% 1.81% 1.27% 1.68% 2.08% 

2030 1,788,964 69,832 44,403 90,657 32,866 1.77% 1.40% 1.14% 1.68% 2.07% 

2035 1,960,785 74,945 46,729 97,599 36,038 1.85% 1.42% 1.03% 1.49% 1.86% 

 2040 2,149,153 77,903 49,178 101,750 38,257 1.85% 0.78% 1.03% 0.84% 1.20% 

 2045 2,355,666 80,980 51,757 106,080 10,613 1.85% 0.78% 1.03% 0.84% 1.20% 

Scenariul mediu                                             Total Cerere                                          Rate medii anualeădeăcre tere 
* Cars LT MT HT Bus  Cars LT MT HT Bus 

2010           
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2015 1,347,638 55,081 37,180 69,759 23,886      

2020 1,621,836 62,929 40,027 97,923 28,386 3.77% 2.70% 2.48% 2.76% 3.51% 

2025 1,970,708 72,297 47,142 92,099 35,720 3.97% 2.81% 2.32% 2.88% 4.70% 

2030 2,388,089 81,948 52,977 106,522 43,762 3.92% 2.54% 2.36% 2.95% 4.14% 

2035 2,866,940 90,705 59,497 122,189 53,821 3.72% 2.05% 2.35% 2.78% 4.22% 

2040 3,403,059 99,308 66,088 138,605 65,443 3.49% 1.83% 2.14% 2.55% 3.99% 

2045 3,994,130 107,552 72,612 155,492 78,675 3.25% 1.61% 1.90% 2.33% 3.75% 

Scenariul optimist                                            Total Cerere                                        Rate medii anualeădeăcre tere 
* Cars LT MT HT Bus  Cars LT MT HT Bus 

2010           

2015 1,347,638 55,081 37,180 69,759 23,886      

2020 1,767,668 69,668 43,501 83,741 31,711 5.58% 4.81% 3.19% 3.72% 5.83% 

2025 2,305,255 87,296 51,118 100,187 41,245 5.45% 4.61% 3.28% 3.65% 5.40% 

2030 2,998,929 109,114 59,429 119,752 53,347 5.40% 4.56% 3.06% 3.63% 5.28% 

2035 3,901,658 134,027 68,777 141,205 68,510 5.40% 4.20% 2.97% 3.35% 5.13% 

2040 5,017,820 162,761 78,714 164,634 86,975 5.16% 3.96% 2.74% 3.12% 4.89% 

2045 6,379,317 195,422 89,092 189,806 109,156 4.92% 3.73% 2.51% 2.86% 4.65% 

Sursa: Studiu de trafic privind modernizarea DJ 503 
*Detaliere la abrevieri 

Avândăînăvedereăpoten ialulădeădezvoltareăaăzoneiăanalizate,ăplanurileădeăinvesti iiăprev zuteăînă
MasterăPlanulădeăTransportăNa ionalăseărecomand ăaăseăluaăînăconsiderareăscenariulădeăcre tereămediu.
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Tabelul nr. 2-35 Coeficien iiădeăevolu ieăaătraficuluiăînăperioadaă2010-2035.ăCoeficien iiămedii.ăRe eauaădeădrumuriăjude eneă 

Anul 
Biciclete, 

motociclete 
Autoturisme Microbuze Autocamionete 

Autocamioaneă iă
derivate Autovehicule 

articulate 
Autobuze 

Tractoare 
cu/f r ă
remorc  

Autocamioane cu 
remorci 

Vehicule cu 
trac iuneă
animal  

Total 
vehicule 

2 osii 3-4 osii 
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
2015 0,87 1,23 1,21 1,22 1,20 1,19 1,14 1,19 1,14 1,10 0,62 1,19 
2020 0,75 1,45 1,38 1,44 1,34 1,36 1,26 1,39 1,26 1,20 0,39 1,36 
2025 0,65 1,72 1,59 1,74 1,51 1,54 1,40 1,61 1,39 1,31 0,24 1,58 
2030 0,57 2,03 1,82 2,08 1,69 1,74 1,56 1,88 1,53 1,43 0,15 1,83 
2035 0,50 2,40 2,08 2,47 1,89 1,97 1,73 2,19 1,69 1,55 0,09 2,11 

Sursa:Studiu de trafic privind modernizarea DJ 503-Anexa 1-Coeficien iă iărateleămediiădeăevolu ieăaătraficului2010-2035 
 

Tabelul nr. 2-36 Prognozaădeăevolu ieăaătraficuluiămediuăpentruăperioadaă2010-2035.ăRateăanualeămedii.ăRe eauaădeădrumuriăjude eneă 

Perioada 

Rateămediiădeăevolu ieăaătraficuluiă(ș) 

Biciclete, 
motociclete 

Autoturisme Microbuze Autocamionete 
Autocamioaneă iă

derivate Autovehicule 
articulate 

Autobuze 
Tractoare 
cu/f r ă
remorc  

Autocamioane cu 
remorci 

Vehicule cu 
trac iuneă
animal  

Total 
vehicule 

2 osii 3-4 osii 
2010-2015 -2,8 4,3 3,9 4,0 3,7 3,6 2,6 3,5 2,6 1,9 -9,0 3,5 
2015-2020 -2,8 3,4 2,7 3,4 2,3 2,6 2,1 3,1 2,0 1,7 -9,0 2,8 
2020-2025 -2,8 3,4 2,8 3,9 2,3 2,5 2,1 3,1 2,0 1,8 -9,0 3,0 
2025-2030 -2,8 3,4 2,8 3,6 2,3 2,5 2,1 3,1 2,0 1,7 -9,0 3,0 
2030-2035 -2,8 3,4 2,7 3,6 2,3 2,5 2,1 3,1 2,0 1,7 -9,0 2,9 

Sursa:Studiu de trafic privind modernizarea DJ 503-Anexa 1-Coeficien iă iărateleămediiădeăevolu ieăaătraficului2010-2035
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Străzi oră ene ti 

Str zileăor ene tiădinăjude ulăArge ăaveauălaăsfâr itulăanuluiă2013ăoălungimeătotal ădeă684ă
km,ădinăcareă562ăkmăerauămoderniza iă(Direc iaăJude ean ădeăStatistic ăArge ). 

Evolu iaăstadiuluiădeămodernizareăalăacestoraăesteăredat ămaiăjos. 
Tabelul nr. 2-37 Lungimeaăstr zilorăor ene ti,ăjude ulăArge  

Jude ulăArge  Lungimeaăstr zilorăor ene tiă(km) 
 Total din care: modernizate 
2010 652 499 
2011 663 523 
2012 669 541 
2013 684 562 

Sursa: Direc iaăjude ean ădeăStatistic ăArge  

Oăestimareăaălungimiiă iăgraduluiădeămodernizareăaăre eleiăstradaleădinăprincipaleleăora eă
dinăjude ăesteăredat ămaiăjos. 
Tabelul nr. 2-38 Re eauaăstradal ădinăprincipaleleăora eăaleăjude ului 

Ora  
Str zi Nivel 

an 
Sursa 

Lungime Modernizate Pietruite 

Pite ti 206 200 - 2015 
Programădeăîmbun t ireăaăeficien eiă
energeticeăpentruăMunicipiulăPite ti 

Curtea de 
Arge  

99 88 - 2016 
StrategiaădeăDezvoltareăLocal ă
Durabil ăaăMunicipiuluiăCurteaădeă
Arge ,ă2014-2020 

Câmpulung 
Muscel 

121 107 - 2015 
PlanădeăAc iuneăprivindăEnergiaă
Durabil  

COSTE TI 81 58 23 2013 
StrategiaădeădezvoltareăLocal ăaă
ora uluiăCoste ti,ă2009-2015 

Mioveni 41 37 4 2012 
Strategiaădeădezvoltareădurabil ăaă
ora uluiăMioveni,ă2014-2020 

Topoloveni 50 19 - 2013 
Strategiaădeădezvoltareăaăora uluiă
Topoloveni, 2008-2013 

➢ Re eaua feroviară 

 
Figura nr. 2-11 Schemaăre eleiăTEN-T,ăăferoviar  

Sursa: Ministerul Transporturilor – Proiecteădeăinfrastructur ă– Master Planul General de transport – Trafic feroviar  
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693 
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Figura nr. 2-12Schemaăre eleiăTEN-T,ăăferoviar ,ăjude ulăArge  
Sursa: Ministerul Transporturilor – Proiecteădeăinfrastructur ă– Master Planul General de transport – Trafic feroviar  
http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693 

Accesibilitateaăjude ului,ărespectivăaăAglomer riiă- MunicipiulăPite tiălaăre eauaăna ional ă
iăeuropean ădeăc iăferateăesteămaiăredus ădecâtăaccesibilitateaălaăre eauaărutier .ăSituat ăînăafaraă
principaleloră traseeă deă transportă feroviar,ă f r ă c iă ferateămodernizateă iă electrificate,ă circula iaă
feroviar ănuăconstituieădeocamdat ăoăalternativ ăviabil ăniciăpentruătransportulădeăm rfuri,ăniciă
pentruăcelădeăc l tori. 

Exist ăoămagistral ăferoviar ăconstruit ăînăanulă1872ăcareăleag ăora ulăPite tiădeăBucure tiă
(108ăkm),ăSlatinaă(81ăkm),ăPiatraăOltă(98ăkm),ăCraiovaă(142km).ăAceast ămagistral ăareămaiămulteă
ramifica iiăspreăCâmpulungăMuscel (55ăkm,ăprinăGole ti),ăspreCurteaădeăArge ă(38ăkm),ăCoste tiă
(22ăkm),ăRo iori-Nordă(86ăkm)ă iăTurnuăM gureleă(136ăkm). 

Înă componen aă sistemuluiă feroviarădinăPite tiă intr ă iă g rile:ăPite tiăSudă iăPite tiăNordă
pentruătransportulădeăpersoaneă iăm rfuri,ăgaraăGole ti,ăpentruătriajă iăm rfuri,ă iăsta iileătehniceă iă
deăm rfuriă tef ne ti,ăBascovă iăBradu.ă 

GaraăPite tiăSud,ăfaceăleg turaăcuămunicipiileăBucure ti,ăCraiova,ăSibiu,ăiarăGaraăPite tiă
Nordădeserve teăora ulăCurteaădeăArge ă iălocalit ileădeăpeătraseulăPite ti-CurteaădeăArge . 

Dinătabelulădeămaiăjosăreieseăfaptulăc ăînăultimaăperioad ănuăauăap rutămodific riăprivindă
dezvoltareaăre eleiădeăcaleăferat .ă



PLAN DE MEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă- 2024 
 

Pag 82 din 350 

Tabelul nr. 2-39 Evolu iaăc ilorăferoviareăînăexploatare 

An 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 1) km 
din care: 

227 227 227 227 227 

electrificate (km) 3) 3) 3) 3) 3) 

Din total      
Linii cu ecartament normal 2)      
Total (km) 227 227 227 227 227 
Cu o cale (km) 205 205 205 205 205 
Cuădou ăc iă(km) 22 22 22 22 22 
Linii cu ecartament larg (km) 3) 3) 3) 3) 3) 

Densitatea liniilor pe 1000 kmp 
teritoriu 

33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

1) inclusiv liniile cu ecartament îngust 
2) Liniileălaăcareădistan aăîntreă ineăesteădeă1435ăkm 
3) Dateălips  
Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  

Direc iaă Jude ean ă deă Statistic ă Arge ă public ă evolu iaă num ruluiă deă pasageriă
transporta iăînămediulăurbană iăvehiculeleăfolosite. 

Tabelul nr. 2-40 Transportulăurbanădeăc l tori,ăjude ulăArge  

Jude ulă
Arge  

Num rulă vehiculeloră înă inventară (laă
sfâr itulăanului) 

Pasageriătransporta iă(mii) 

 Tramvaie1) Autobuzeă iă
microbuze 

Troleibuze Tramvaie Autobuzeă iă
microbuze 

Troleibuze 

2010 .2) 116 .2) .2) 25735,0 .2) 

2011 .2) 115 .2) .2) 22751,8 .2) 

2012 .2) 114 .2) .2) 25465,4 .2) 

2013 .2) 141 .2) .2) 27286,4 .2) 

2014 .2) 141 .2) .2) 26647,8 .2) 

1) Vagoane 
2) Dateălips  
Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  

Înăceeaăceăprive teătransportulăpublicălocalădeăpasageriăcuămijloaceădeătransportăînăanulă
2016ăpentruăjude ulăArge ,ădateleăsuntăurm toarele:ă27442,500ă (mii) – 27.442.500  pasageri 
transporta iă cuă autobuzeă iă microbuzeă cuă 137140,900(mii) - 137.140.900 pasageri/km 
(InstitutulăNa ionalădeăStatistic , an 2017). 

2.3.Estimareaăsuprafe eiăzoneiă(kmp)ăşiăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu rii 

Ariileă cuă sensibilitateă înă ceeaă ceă prive teă expunereaă popula iei sunt conturate în 
specială înă vecin tateaă obiectiveloră industrialeă cuă poten ială ridicată deă emisii,ă artereă cuă trafică
intens,ă iăagricultur . 

Pentruăstabilireaăariilorăcuăsensibilitateădinăjude ăs-au luat în calcul sursele de emisie pe 
tipuriă deă activit iă înă anulă deă referin ă 2014:ă industrie,ă agricultur ,ă surseă reziden ialeă iă
institu ionale,ătransportăatâtăînămediulăurbanăcâtă iărurală(local). 

Estimareaăsuprafe eiă iăpopula ieiăposibilăexpus ăs-aăreprezentat,ălaănivelădeăjude ,ăprină
h r iăpentruăfiecareăindicator în parte. 

La estimareaă suprafe eiă zoneiă iă popula ieiă posibilă expus  s-au luat în calcul 
concentra iileărezultateădinămodelareăcumulateăcuăfondulăregional. 
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Rezultateleăob inuteăsuntăreprezentateăprinăh r iă iăsintetizateăînătabelulădeămaiăjos. 
Tabelul nr. 2-41 Estimareaăsuprafa eiăzoneiă iăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– jude ulăArge  – an de 
referin ă2014 

Localitatea 
Indicator calitate Observa ii 

Denumire 
Suprafa ă 
(kmp) 

Num rălocuitori 
(nr. loc.) 

 

0 1 2 3 4 
Albe tiiăP mânteni 

NO2 

0.11 117 

VL- 40 µg/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula ieiă 

Albe tiiăUngureni 0.00 2 

Aninoasa 0.13 122 
Baicule ti 0.15 106 
Balile ti 0.04 30 
Bascov 0.15 382 
Bilce ti 0.50 269 
Boga i 0.06 129 
Br dule  0.09 27 
Buc ene ti 0.08 53 
Buc ene ti-Lota i 0.10 136 
C line ti 0.38 481 
Câmpulung 2.07 7739 
Cepari 0.08 63 
Coliba i 0.62 999 
Colnic 0.27 134 
Corbeni 0.00 2 
Co e ti 0.03 42 
CurteaădeăArge  2.59 7021 
Domne ti 0.29 509 
Fântânea 0.37 108 
Geam na 0.02 59 
Gorganu 0.02 42 
M lureni 0.17 266 
M r cineni 0.05 137 
Mih e ti 0.11 144 
Mioveni 0.13 2392 
Mor re ti 0.02 6 
Mu te ti 0.15 116 
N m e ti 0.29 257 
P cioiu 0.01 22 
P tuleni 0.19 504 
Pietroasa 0.14 33 
Pietro ani 0.11 167 
Pite ti 9.57 124850 
Poiana Lacului 0.04 40 
R te ti 0.07 83 
Ruc r 0.40 753 
elari 0.56 364 
Sl mne ti 0.03 5 
tefanăcelăMare 0.14 107 
tef ne ti 1.34 1356 

Strâmbeni 0.17 21 
Suseni 0.04 19 
Tigveni 0.00 9 
Topoloveni 0.15 1954 
Uda 0.07 11 
Uiasca 0.38 539 
ValeaăIa ului 0.09 62 
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Localitatea 
Indicator calitate Observa ii 

Denumire 
Suprafa ă 
(kmp) 

Num rălocuitori 
(nr. loc.) 

 

0 1 2 3 4 
ValeaăMareăPrav  0.87 757 
Valea Rumâne tilor 0.06 31 
Z voi 0.40 574 
Aninoasa 

CO 

0.361 331 

VL- 10 mg/mc – valoareaămaxim ă
zilnic ăa mediilor la 8 h, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupra  st rii deăs n tateăaă
popula iei 

B icule ti 0.081 58 
Balilesti 0.098 72 
Buc ene ti 0.234 157 
C line ti 0.115 145 
Câmpulung 0.076 285 
Cepari 0.045 35 
Corbeni 0.164 77 
Co e ti 0.007 8 
COSTE TI 0.864 1110 
Domne ti 0.142 253 
Gorganu 0.022 36 
Mirosi 0.212 115 
Mor re ti 0.086 29 
P cioiu 0.041 69 
P tuleni 0.146 379 
Pite ti 2.092 27297 
R te ti 0.047 57 
Ruc r 0.792 1483 
S punari 0.001 0 
el reasca 0.033 10 

Suici 0.483 233 

Tigveni 0.005 26 
Arge ani 

PM10 

0.0252 15 

VL- 40 µg/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula iei 

B icule ti 0.3045 217 
Bascov 0.8797 2218 

Bilcesti 0.0486 26 
Câmpulung 0.0001 1 

Grosani 0.0473 10 
Pite ti 0.2133 2783 

Schiau 0.5181 251 
Uiasca 0.4543 652 

ValeaăMareăPrav  0.2691 235 
Arge ani 

PM2,5 

0.004 2 

VL- 25 µg/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula ieiă 

B icule ti 0.288 205 
Bascov 1.225 3089 
Bilcesti 0.494 267 
Budeasa Mare 0.259 315 
Câmpulung 2.327 8689 
Colnic 0.031 16 
Fântânea 0.285 83 
GuraăPrav  0.127 736 
LuncaăGâr ii 0.095 14 
Muscel 0.005 1 
N m e ti 0.639 574 
Piatra 0.005 1 
Pietroasa 1.131 264 
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Localitatea 
Indicator calitate Observa ii 

Denumire 
Suprafa ă 
(kmp) 

Num rălocuitori 
(nr. loc.) 

 

0 1 2 3 4 
Pite ti 1.454 18967 
Schiau 0.949 460 
elari 0.564 366 
Susl ne ti 0.250 116 
Uiasca 0.631 905 
ValeaăMareăPrav  1.305 1140 
Valea Rumâne tilor 0.042 22 
Voine ti 1.289 1513 

Pite ti As 

0.83 10813 VT- 6 ng/mc – an calendaristic , pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula ieiă 
 

Pite ti Cd 0.25 3208.90 

VT- 5 ng/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula ieiă 

Albota 

Ni 

0.08 95 VT- 20 ng/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula iei 

C line ti 0.31 388 
Câmpulung 1.53 5708 
Pite ti 1.18 15393 
Bradu 

Pb 

2.81 3548 

VL- 0,5 µg/mc – an calendaristic, pentru 
protec iaăs n t iiăumane 
F r ăefecteăasupraăăst riiădeăs n tateăaă
popula ieiă 

Catanele 0.46 549 
Ceau e ti 2.82 607 
Chiri e ti 0.19 152 
G l e ti 0.25 287 
Geam na 0.12 349 
Gliganu de Jos 1.09 371 
Gliganu de Sus 0.84 362 
Gole ti 0.18 62 
Oarja 1.87 2254 
P dureni 0.64 179 
Pietroasa 0.01 2 
Pite ti 0.42 5489 
Recea 0.36 433 
Rociu 0.45 98 
elari 0.08 50 
erb ne ti 2.28 761 
tef ne ti 0.26 134 

Suseni 0.14 63 
u ule ti 0.22 69 

ValeaăMareăPrav  0.18 154 

Not : 
- Pentru SO2 s-auăluatăînăcalculăconcentra iileămediiăanuale,ăsitua ieăcareăs-aăaplicată iăpentruăNO2,ă

Pț10,ăPț2,5ă iămetale(Pb,ăAs,ăCd,ăNi),ăexcep ieăfaceăCOăvalămax.ăzilnic ăaămediilorălaă8ăore. 
Concentra iileă rezultateă dină modelareă (surseă emisieă Anexaă 4)ă pentruă zoneleă cuă func iuneă deă locuireă
cumulate cu fondul regional. 
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Figura nr. 2-13 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator NO2 
Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-14 Harta – Estimareaăsuprafe eiăzonei iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator CO 
Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-15 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator PM10 
Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-16 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator PM2,5 
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Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3

 
Figura nr. 2-17 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator As 

Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-18 Harta –estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator Cd 
Sursa: harta prelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-19 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator Ni 
Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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Figura nr. 2-20 Harta – estimareaăsuprafe eiăzoneiă iăaăpopula ieiăposibilăexpus ăpolu riiă– indicator Pb 

Sursa:ăhartaăprelucrat ăcuăprogramulăARCăGISăversiuneaă10.3 
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2.4.ă Analizaă climatic ă înă corelareă cuă topografiaă arealuluiă pentruă careă s-a realizat 
încadrarea în regimul II de gestionare 

Condi iileămorfologiceăspecificeăjude uluiăArge ă iăpozi iaăs ăcentral-sudic ăînăcadrulă
riiăinfluen eaz ăînămodădirectăcaracteristicileăclimaticeă i,ăimplicit,ăproceseleăatmosfericeăcareă

asigur ăîmprosp tareaăpermanent ăaăaerului. 
În sens geografic, teritoriulăJude uluiăArge ăseădesf oar ăîntreăparalelaădeă44°22’ă iăceaă

deă45°36’ălatitudineănordic ,ărespectivăîntreămeridianulădeă24°26’ă iăcelădeă25°19’ălongitudineă
estic .ăAstfel,ăfiindăsituatălaăintersec iaăparaleleiădeă450 lat. N cu  meridianul de 250 long. E, 
teritoriulăanalizatăseăînscrieăînăcondi iileăgeneraleăaleăclimatuluiătemperat. 

Subă aspectă topografic,ă suprafa aă jude uluiăArgeşă esteă alc tuit ă dintr-un relief variat, 
cuprinzând toate formele de relief ale uscatului: mun i,ădealuri,ăpodişuriă iăcâmpii.ăRelieful este 
propor ională repartizat,ă coborândă înă trepteămorfologiceă deă laă nordă spreă sud,ă respectivă deă laă
altitudineaădeăpesteă2500ămăpân ălaă160ăm.ăPredomin ă inuturileădeluroase,ăcareăocup ă55șădină
suprafa ăjude ului,ăurmateădeămun i,ăcuăunăprocentădeă25șă iăcâmpiile,ăcuă20ș. 

Regiunea montană,ă pozi ionat ă înă nord,ă seă desf oar ă peă oă lungimeă deă 70ă kmă peă
direc iaăest-vest,ăîntreăvaleaăDâmbovi eiă iăvaleaăOltului.ăSeăînscrieăînăpeisajăprinăceiămaiăînal iă
mun iădinătar ă(Mun iiăF g ra ,ăMun iiăIezer-P pu a,ăMun iiăPiatraăCraiului,ăMun iiăLeaota),ă
precumă iămun iiădeăîn l imeămijlocieă(Mun iiăFrun iiă iăChi u),ăcaă iăculoarulăDragoslavele-
Ruc r-Bran.ăÎnăÎnăcadrulăacesteiătrepteă iăîndeosebiăaăcresteiăMun ilorăF g ra ,ăseădisting 140 
deăvârfuriăcareătrecădeă2000ădeămăaltitudine,ă29ădep escă2400ăm,ăiară6ădintreăacesteaădep escă
2500ă mă (vârfulă Moldoveanuă 2544ă m,ă celă maiă înaltă vârfă dină Carpa iiă Române ti,ă aflată înă
întregimeă peă teritoriulă jude uluiă Arge ;ă vârfulă Negoiu,ă 2535ă m;ă C l ună Lespezi,ă 2522ă m;ă
Vân toareaă luiă Buteanu,ă 2508m;ă Vi teaăMare,ă 2527ăm;ă Dara,ă 2501ăm).ă Vârfuriă seme eă iă
impun toareăseăafl ă iăînăcelelalteăculmiăcumăsunt:ăIezer,ă2462ăm;ăRo u,ă2469ăm;ăP pu a,ă2391ă
m din Masivul Iezer-P pu a;ăVârfulăLaăOm,ă2239ămă iăVârful Pietrei, 2086 m din Masivul 
PiatraăCraiului,ăVârfulăLeaota,ă2333mădinămun iiăcuăacela iănume.ăPanteleărepezi,ăcircurileă iă
c ld rileăglaciareă(înăcareăcantoneaz ă18ălacuriăglaciare),ăconfer ăcaracteristiciăparticulareăzoneiă
alpine. Culmile sudice, puternicăramificateăauăaspectulăunorăm guriăîmp duriteăpân ăaproapeă
deăvârf,ăpunândăînăeviden ăasimetriaăcaracteristic ăMun ilorăF g ra . 

Sectorul de câmpie,ăpozi ionată înăsudulă jude ului,ă reprezint ăceaămaiă joas ă treapt ăaă
reliefului,ăceăcoboar ădeălaă350ămălaă160ămăaltitudine.ăZonaădeăcâmpieăaăjude uluiăcuprindeă
dou ă subunit iă aleăCâmpieiăRomâne,ă respectivăCâmpiaăPiteştiuluiă (înă totalitate)ă şiăCâmpiaă
G vanuă– Burdeaă(par ial).ăPrima subunitate are un caracter piemontan, având altitudinea cea 
maiă ridicat ă dină toat ă Câmpiaă Român .ă Cealalt ă subunitateă esteă multă maiă neted ă iă esteă
str b tut ădeăv iălargiă iăpu inăadânci. 
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Figura nr. 2-21Harta fizico-geografic ,ăjude ulăArge  
Susa:ăHart ărealizat ăînăprogramul ArcGis versiunea 10.3 dup ăhartaătopografic ăîntomit ădeăDirec iaă
Topografic ățilitar ă1982 

Zonaăcentral ăaăjude ului,ăconsiderat ă iătreaptaămijlocie,ăesteăocupat ădeăforma de relief 
predominant ăaăjude ului: dealurile subcarpatice,ăfa ădeăcare mun iiăseăînal ăabruptălaănord,ă
iară spreă sudă dealurileă scadă înă în l ime,ă pierzându-se treptat în câmpie. Acesteaă apar ină
Subcarpa iloră Getici. Înă general,ă ariaă subcarpatic ă arge ean ă esteă reprezentat ă deă culmiă
prelungi, cu vârfuri asimetrice (abrupte spreănordă iăprelungiăspreăsud),ăseparateădeăîn eu ri,ăaă
c rorăîn l imeăscadeădinspreămun iăc treăpodi ;ăacesteăculmiăauăfostădenumiteălocală„muscele“.ă
V ileăprincipaleăcareăleăsepar ,ăsuntăadânci,ăauăcaracterăallohtonă iăsuntăputernicăpopulateăcuă
a ez riă iăc iădeăcomunica ii.ăLaăcontactulădintreămun iăşiădealuri,ăînălungulărâurilorăs-au format, 
prină eroziuneă diferen ial ă peă contactă litologic,ă bazineteă iă depresiuniă submontane,ă f r ă s ă
formezeă ulucuriă depre ionareă (Câmpulung,ăNucşoara,ă Br det,ă Arefuă şiă S l truc). Dealurile 
înalteăsubcarpatice,ăacoperiteădeăp duriădeăfoioase,ădomin ăspreăsudăunăreliefălargăv lurit,ăcuă
spin riănetedeă iăv iălargi:ăPiemontulăGetic,ăaăc ruiălimit ăcuăSubcarpa iiăesteămarcat ădeă irulă
depresiunilor intracolinare (CurteaădeăArgeş,ăTigveni,ăMuşeteşti,ăDomneşti,ăSl nic,ăGodeni,ă
SchituăGoleşti,ăBoteni),ăspreăcareăseătermin ăprinăcueste.ăPeăteritoriulăjude uluiăArge ăseăafl ă



PLAN DE MEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă- 2024 
 

Pag 96 din 350 

par ială podi urileă Cânde tiă iă Cotmeanaă iă înă totalitateă piemontulă Arge uluiă (Dealurileă
Arge ului). 

Rolul climatogen al reliefului este determinat, pe de o parte, de altitudine (factor 
geograficăhot râtorăînăvaria iaăvalorilorăprincipalilorăparametriămeteorologici),ă iarăpeădeăalt ă
parte, de orografie,ă careă impuneă modulă deă orientare,ă deă expozi ieă fa ă deă razeleă solareă a 
suprafe eiă topografice. Reparti iaă inegal ă aă trepteloră hipsometriceă seă reflect ă înă repartizareaă
neuniform ăaăradia ieiăsolare,ăcuărepercusiuniădirecteăînăreparti iaătemperaturiiăaerului.ăAceastaă
esteă repartizat ă directă propor ională cuă altitudinea,ă sc zând cu 0,5-0,60C/100m. Astfel, între 
culmileămun ilorăînal iă iă esurileăaluvialeădinăsudăseăînregistreaz ădiferen eădeăpesteă100C  ale 
valorileă termiceăanuale.ăZonalitateaăvertical ăesteă imprimat ă iă înădistribuireaăcantit ilorădeă
precipita ii. 

Laăacesteădiferen ieriăcantitativeăaleăindicilorăclimatici,ăal turiădeăaltitudine,ăunăaportă
substan ialărevineă iăaltorăfactori,ăprecumădirec iileădeădesf urareăaleăprincipalelorăunit iădeăă 
relief, orientareaăsuprafe elorămorfologice în raport cu razele solare, pantaăversan ilor etc. 
Expozi iaă iăînclinareaăversan ilorădetermin ădiferen eătermice,ăcuăatâtămaiăaccentuateăcuăcâtă iă
altitudineaă esteămaiămare.ă Prină urmare,ă celeămaiă evidenteă diferen ieriă seă producă înă spa iulă
montan din nordul jude uluiăArge ,ă undeă iă fragmentareaă reliefuluiă esteămaiă accentuat .ă Înă
general,ăenergiaăsolar ăprimit ăzilnicădeăversan iiăînsori iăesteădeăaproximativă8-10 ori mai mare 
decâtă energiaă primit ă deă versan iiă umbri iă (Peguyă Ch.,ă 1961).ă Deă asemeni,ă înă func ie de 
m rimeaăpantei,ăpeăversan iiăcuăexpunereăsudic ăpantaăceaămaiăfavorizant ăesteăceaădeă450, în 
timpăceăversan iiăcuăexpunereănordic ăcuăaceea iăînclinareăprimescădoară19șădin energiaăsolar ă
aă celoră sudici.ă Peă timpulă nop ii,ă panteleă orientateă spreăSSV-SSE, cu o înclinare de 10-200, 
primescăoăcantitateămaiămareădeăc ldur ădecâtăsuprafe eleăorizontaleă(VeyretăP.,ă1967). 

 
Figura nr. 2-22Hartaăhipsometric ,ăjude ulăArge  
Susa:ă Hart ă realizat ă înă programulă ArcGis versiunea 10.3 dup ă hartaă topografic ă întomit ă deă Direc ia 
Topografic ățilitar ă1982 
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Versan iiăcuăexpunereăsudic ă iăcuăoăpant ădeă100 primescăiarnaăoăcantitateădeăc ldur ă
de 0,250 cal g/cm2/min, deci cu 0,165 cal g/cm2/minămaiămultădecâtăpeăversan iiăexpu iăspreă
nordă iăcuăaceea iăînclinare.ăÎnăcazulăversan ilorăcuăexpozi ieăsudic ,ăceleămaiăfavorizan eăpanteă
sunt cele de 20-300, pe care razele solare cad sub un unghi de peste 870. Acestea primesc, în 
cursulăanului,ăoăcantitateădeăc ldur ădeă133.920ăcal/g,ă fa ădeă116.980ăcal/g,ăcâtăprime teăoă
suprafa ăorizontal ,ăsauădeă1.520ăcal/g,ăcâtăseăînregistreaz ăpeăversan iiăcuăexpunereănordic . 

 

Figura nr. 2-23Hartaăcuăexpozi iaăversan ilor 
Figura nr. 2-24Harta pantelor 

Susa: Harti realizate în programul ArcGis versiunea 10.3 dup ăhartaătopografic ăîntomit ădeăDirec iaă
Topografic ățilitar ă1982 

Dină prezentareaă general ă aă reliefuluiă jude uluiă Arge  rezult ă c ă altitudinea,ă
fragmentareaă iă complexitateaă morfologic ă creeaz ă diferen ieriă evidenteă aleă regimului 
climatic,ădeălaăunălocălaăaltul,ădeălaăoătreapt ămorfologic ălaăalta.ăDinăaceast ăcauz ,ăprincipaliiă
parametriămeteorologiciăînăfunc ieădeăcareăsuntăstabiliteătipurileădeăclim ,ăreflect ăfoarteăbineă
zonalitateaăvertical . 

Datorit ăpozi ieiăsaleăgeograficeăşiădiversit iiăreliefului,ăjude ulăArgeşăbeneficiaz ădeă
un climat temperat continental cuăinfluen eăoceaniceăşiăsubmediteraneene.ăAstfel,ădispunerea 
înătrepteăaăreliefuluiăînăjude ulăArge ăjoac ăunărolăprincipalăînăconturareaătipurilorădeăclim .ăUnă
altă factoră importantă îlă constituieă orientareaă spreă sudă aă principaleloră unit iămorfologice,ă iară
mun ii,ăcareăseăafl ăînăparteaădeănordăaăjude ului,ăjoac ărolulădeăbarier ăînăcaleaăunorăinfluen eă
legateădeăcircula iaăatmosferic ădinădirec iaănord.ăCaăurmare,ătemperaturileăvariaz ădeălaăceleă
maiăsc zuteămediiăanualeădeăpân ălaă-2 °C,ăînso iteădeăvânturiăputernice,ăînăzonaăalpin ,ăpân ălaă
medii anuale mai ridicate, de 10 °Căînăzonaădeăcâmpie.ăPrecipita iileămediiăanualeăoscileaz ,ădeă
asemenea, între 1.200-1.400 mm/m2 înăzonaămontan ăsc zând,ăînătrepte,ăpân ăaproapeădeă700ă
mm/m2  în zonele de câmpie. 

Inăacesteăcondi ii,ăînăjude ulăArge ăaparăurm toarele tipuriădeăclim ,ăînăacordăcuătrepteleă
hipsometrice: 
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 -climatul montan,ăînăparteaădeănord,ăcuăveriăr coroase,ăprecipita iiăabundenteă iăierniă
friguroase,ăninsoriăbogateă iăstratădeăz pad ăstabilăpeăperioad ăîndelungat ;ă 
 -climatul de deal, în sectorul central,ăcuăveriăcalde,ăcuăprecipita iiărelativăfrecventeă iă
ierniă reciă cuă strată deă z pad ă relativă stabil;ă inversiunileă termiceă frecventeă iă persistenteă înă
semestrulă receăalăanuluiă facăcaă înădepresiuniăs ăseă individualizezeă topoclimateăspecifice,ăcuă
ierni mai reciădecâtăpeăpanteleăcuăaltitudiniămaiămariăaleămun ilorădinăvecin tate; 
 -climatul de câmpie,ă înăparteaă sudic ,ăcuăveriă fierbin iă iă secetoase,ă ierniăgeroaseă cuă

vânturi puternice. 
Zonaăluat ăînăstudiuăesteăinfluen at ăînăspecialădeă

ac iuneaă ciclonilor din nordul Oceanului Atlantic (în 
drumulă c treă estulă şiă sud-estulăEuropei)ă şiă deă influen aă
invaziilor de aer cald dinspre sud. Ca urmare, clima 
regiuniiă esteă dominat ă deă ac iuneaă vânturiloră vesticeă
(vânturiă deă gradientă şiă vânturiă geostrofice).ă Pentru 
caracterizareaă câtă maiă complet ă aă climeiă dină zonaă
cercetat ă voră fiă prezentateă urm toareleă elemente:ă
temperaturaă aerului;ă radia iaă solar ă direct ă şiă difuz ;ă
durataădeăstr lucireăaăsoarelui;ădateleămediiăaleăprimuluiă
şiăultimuluiăînghe ;ănebulozitateaăatmosferic ;ăumezealaă
relativ ă aă aerului;ă regimulă pluviometric;ă grosimeaă
stratuluiădeăz pad ăşiătimpulădeăpersisten ăaăstratuluiădeă
z pad ;ă regimulă eolian,ă dup ă careă s-au calculat indicii 
climatici specifici zonei respective. Regimul climatic 
general este diferen iatădeăceleătreiătrepteăprincipaleăaleă
reliefului,ăînăfunc ie,ămaiăalesădeăaltitudinea,ăexpozi iaă iă
formele acestuia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 2-25Distribu iaăspa ial ăaăsta iilor meteorologice jud.Arge  

Pentruăanalizaăclimeiădinăjude ulăArge ăs-au folosit datele climatice înregistrate în anul 
2014,ălaăcinciăsta iiămeteorologiceădistribuiteăînăregiunileădeădeală iădeăcâmpieăaleăjude ului,ă
dup ăcumăreieseădinăhartaăal turat  ( Figura 2-26). 

Temperatura aerului reprezint ă unulă dintreă elementeleă climatologiceă deă baz .ă Eaă
caracterizeaz ăînămareămasur ăcondi iileădeăclim  aleăuneiăregiuni.ăSursaăprincipal ădeăînc lzireă
aăaeruluiăoăconstituieă suprafa aă terestr ăcareăabsoarbeă radia iaă solar ă şiă apoiăoăpropag ăspreă
strateleăinferioareăaleăatmosferei,ăprinăconductibilitateătermic ămolecular ,ăradia ie,ăconvec ie,ă
turbulen ăşi prinătransferurileădeăfaz ăaleăapei.ăRegimulătermicăalăaeruluiăreprezint ăvaria iaă
spa io-temporal ăaătemperaturiiăaerului.ăDatorit ădesf ur riiălatitudinaleămari,ăvaria iaăspa ial ă
aă temperaturiiă esteă maiă accentuat ă înă jude ulă Arge ,ă înă schimbă fluctua iile diurne, lunare, 
anotimpualeăşiăanualeăsuntăpropor ionate. 

Temperaturile medii anuale oscileaz ă înă jurulăvaloriiădeă11,0°Că înăzoneleă joaseădeă
câmpieă (11,7°Că laăPite ti,ă11,4°Că laăStolnici,ă10,7°Că laăDedule ti),ămen inându-se la valori 

Nume statie meteo Altitudine 

Stolnici 198m 
Dedulesti 546m 
CurteaădeăArge  543m 

Pite ti 290m 

Câmpulung Muscel 650m 
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ridicateă iăînăsectorulădeluros,ăcelăpu inăpentruăarealeleădepresionareă(10,6°CălaăCurteaădeăArge ,ă
9,8°CălaăCâmpulung).ăPeăculmileădeluroaseădeşiănuăauăfostăefectuateăobserva iiădirecteăseăpoateă
aprecia, conform gradientului termic vertical de 0.5-0.7/100m,ăc ătemperaturile medii anuale 
scad la 6,5-7ºC,ăcoborândăsubă0°Căpeăculmileămun ilorăînal i.ăComparativăcuăvalorileămediiă
multianuale, de-a lungul anilor temperatura aerului a prezentat varia iiăneperiodice deăpân ălaă
±1-2ºC,ă dependentă deă frecven aă şiă intensitateaă advec iei diferitelor mase de aer. Astfel, la 
Câmpulungăaceastaăaăoscilatăîntreă6,9ºCă(1980)ăşiă9,2ºCă(1994),ăfa ădeă8,1ºC,ăcâtăesteămediaă
multianual ,ă iară laă Curteaă deă Argeşă întreă 8,0ºCă (1980)ă iă 10,2ºCă (1994)ă fa ă deă mediaă
multianual ădeă8,9ºC. 
 
Tabelul nr. 2-42Temperaturaă(˚C)ămedieălunar ăşiăanual  – anul 2014 

Sta ie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  

Stolnici -0,1 1,3 6,9 10,9 16,6 19,6 23,1 22,1 17,7 10,4 6,2 2,1 11,4 
Dedule ti 0,9 1,4 6,2 9,6 14,9 18,0 21,6 20,9 16,6 9,4 6,2 3,2 10,7 
CurteaădeăArge  0,6 1,2 6,4 9,9 15,3 18,1 21,6 20,8 16,4 9,5 5,9 2,1 10,6 
Pite ti 1,1 2,2 7,2 10,9 16,3 19,3 22,9 22,0 17,7 10,7 6,7 3,2 11,7 
Câmpulung Muscel 0,6 0,9 5,5 8,5 13,8 16,9 20,1 19,4 15,3 9,0 5,5 2,3 9,8 

 

Figura nr. 2-26 Temperaturaămedieăanual ăm surat ălaăsta ii – anul 2014 
Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Regimul anual al temperaturii aerului este ilustrat de valorile medii lunare. în cursul 
anuluiăregimulătemperaturiiăaeruluiăseăcaracterizeaz ăprintr-un maxim înălunileăiulieăşiăunăminim 
înălunaăianuarie.ăSeăremarc ăfaptulăcaădinălunaăianuarie,ăcândăseăînregistreaz ăminimulăanuală(-
2,1ºCălaăsta iileămetorologiceăstudiate),ăvalorileăcrescămaiăaccentuatăînălunileămartie-aprilie, cu 
4-5°Cădeălaăoălun ălaăalta,ăfa ădeăcircaă1°Cădeălaăianuarieălaăfebruarie,ă2-3°C de la mai la iunie 
sau 2°C de la iunie la iulie. Astfel, în luna iulie când se atinge maximul anual, când valorile de 
temperatur ă ajungă înă medieă laă 18-19°C.ă Urmeaz ă apoiă sc dereaă temperaturiiă maiă pu ină
pronun at ă deă laă iulieă laă augustă (ccaă 1°C)ă şiă maiă accentuat ă înă septembrie-octombrie 
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comparabil ăcuăcreştereaădinămartie-aprilie (cca 5°C). Temperatura medie a lunii octombrie 
esteăfoarteăapropiat ădeăceaăaăluniiăaprilieă(8,6°CăînăoctombrieălaăCâmpulungăMuscelăşiă8,2°Că
înăaprilie;ăiarălaăCurteaădeăArgeşă8,8°Căînăoctombrieăşiă9,4°Căînăaprilie).ăAceast ăevolu ieăaă
temperaturilorădinăceleădou ăluniăesteăspecific ăregiunilorădeădeal.ăÎnăcontinuareăsc dereaădeă
temperatur ăpân ăînălunaăianuarieăseăfaceăcuă2-3°Cădeălaăoălun ălaăalta. 

 

Figura nr. 2-27 Mediile lunareăaleătemperaturiiăm surateălaăsta iileămeteo – anul 2014 
Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Diferen eleădintreămediileălunareăceleămaiămariăşiăceleămaiămiciădinăcursulăanuluiăredauă
amplitudinile medii anuale. Pentruă jude ulăArge ăamplitudineaămedieăesteădat ădeădiferen aă
dintreă mediileă luniiă iulieă şiă aă luniiă ianuarie.ă Acesteă dou ă luniă seă înscriuă cuă ceaă maiă mareă
frecven ă caă luniă cuă valoriă extreme.ăUneleă diferen ieriă înă reparti iaă valoriloră amplitudiniloră
termiceă suntă înregistrateă pentruă regiunileă depresionareă şiă celeă deă peă panteleă cuă expozi ieă
ad postit ăfa ădeăinvaziileăfrecventeăaleămaselorădeăaer.ăPeăfundulădepresiunilor,ăamplitudinileă
suntămaiămariă decâtă peă panteleă vecineă deoareceă iarna,ă aerulă receă şiă densă seă acumuleaz ă şiă
stagneaz ,ăiarăvaraăseăînc lzeşteăînămodăintens,ădeterminândăînregistrareaăunorăvaloriătermiceă
ridicate.ăÎnăacestăsensăelocventeăsuntăvaria iileăneperiodiceăaleăamplitudiniiămediiăanualeăcareă
înregistreaz ,ăînăuniiăani,ăvaloriăfoarteămari. 

Advec iaămaselorădeăaerăumedădeasupraăOceanuluiăAtlantic,ăM riiăMediteraneăşiăM riiă
Negreăareăcaărezultatătransportareaădeasupraăregiuniiăarge eneăaăuneiămariăcantit iădeăvaporiă
deă ap ,ă careă influen eaz ăvalorileăpeă careă leă înregistreaz ăumezeala aerului. Aport local în 
proceseleădeăumezireăaăaeruluiăîlăjoac ăşiăevaporareaăapeiădeasupraăterenurilorăumede,ăb l ilor,ă
lacurilorăşiărâurilor.ă 
Tabelul nr. 2-43Umezealaărelativ ăaăaeruluiă(mb)ămedieălunar ă iăanual  – anul 2014 

Sta ie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  

Stolnici 91,5 88,5 78,5 72,5 76 75 70 70 77 87 89 90 80,4 
Dedule ti 84,5 84,5 75 71,5 74 72,5 69 69 75 84,5 80,5 78 76,5 
CurteaădeăArge  77,5 77,5 67 64,5 69,5 71 63,5 64,5 72 79,5 80 79,5 72,2 
Pite ti 85 82 72 67 72,5 71 66 65,5 73,5 82,5 83,5 81,5 75,2 
Câmpulung Muscel 83,5 83 73,5 74,5 81 79 76,5 76 80,5 89 84,5 80 80,1 

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  
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Raportul procentual dintreăcantitateaădeăvaporiădeăap ăprezent ăînăaerăşiăceaămaxim ă
corespunz toareătemperaturiiăaerului,ăreprezint ăumezealaărelativ .ăMediileăanualeăaleăumezeliiă
relative sunt destul de ridicate 75-80%. 

Înăceăpriveşteăregimulăanualăalăumezeliiărelative,ăacestaăprezint ăvalorileăminimeămediiă
înălunileădeăvar ,ăcândăînc lzireaăaeruluiăesteăintens ,ăiarăposibilitateaădeăsaturareăseăatingeămaiă
greuădecâtăînăcazulăaeruluiăreceăşiădens.ăCeleămaiămariăvaloriăseălocalizeaz ăînăperioadaăreceăaă
anului, ca rezultat al regimuluiătermicăcuăvaloriăsc zuteăşiăalăposibilit iiădeăsaturareăchiarăcuăoă
cantitateămaiămic ădeăvaporiădeăap .ăAstfel,ămaximulăprincipalăseăproduceăînălunaădecembrieă
(80-84ș),ăcândăadvec iaăaeruluiărelativăcaldăşiămaiăumedădeădeasupraăM riiăMediteraneăeste 
maiăfrecvent .ăMinimulăprincipalăseăobserv ăînălunaăaprilieă(69-70%), iar cel secundar în iulie 
(70-73ș),ădatorateăînăprimulăcazăunuiăsaltătermicămarcantăpeăfondulăuneiăevapor riăreduse,ăiară
înăalădoileaăcazăînc lziriiăexcesiveăaăaerului.ăCreşterileăşiădescreşterileăîntreămaximăşiăminimăşiă
inversă seă realizeaz ă rapid,ăuneoriă şiă cuăcâteă5-6șădeă laăoă lun ă laăalta.ăSeăobserv ă faptulăc ă
oscila iileăanualeăaleăumezeliiărelativeăsuntăinverseăfa ădeăceleăaleătensiuniiăvaporilorădeăap . 

 

Figura nr. 2-28Umezealaărelativ ăaăaerului – anul 2014 

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Nebulozitatea intereseaz ăînămodădeosebitădeoareceăacestăfenomenăatmosfericămodific ă
esen ială şiă diferen iată componenteleă principaleă aleă bilan uluiă radiativă calorică ală suprafe eiă
terestreăşiăalăstratuluiădeăaerăinferior.ăÎnăcazulăexisten eiănorilor,ăradia iileăsolareăsunt ecranate 
ziuaăiarănoapteaăradia iaăterestr ăesteădiminuat .ăValoareaămedieăanual  aănebulozit iiătotaleă
este de 5,7 zecimi. 

Subă influen aă diferiteloră sistemeă bariceă careă traverseaz ă sauă sta ioneaz ă deasupraă
jude uluiă Argeşă nebulozitateaă înregistreaz ă înă cursulă anuluiunămaximă şiă unăminim.ă Astfel,ă
maximulădeănebulozitateăseăproduceăînălunaăfebruarieă(6,9ăzecimi),ăcaăurmareăaăintensific riiă
activit iiăciclonaleăpeăMareaăMediteran .ăMinimulădeănebulozitateăseăproduceăînălunaăaugustă
(3,9 zecimi), când predomin ătimpulăsenin.ăFa ădeăvaloareaămedieăanual ă5,8ăzecimi,ăabaterileă
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nebulozit iiămediiă suntă negativeă înă lunileă deă var ă şiă începutulă toamneiă şiă pozitiveă iarnaă iă
prim vara. 
Tabelul nr. 2-44 Nebulozitateaă(zecimi)ămedieălunar ă iăanual  – anul 2014 

Statie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  

Stolnici - - - - - - - - - - - - - 
Dedule ti - - - - - - - - - - - - - 
Curtea de 
Arge  

6.4 6.9 5.6 7.4 5.7 5.6 5.5 - - 6.8 7.7 6 - 

Pite ti 6.8 6.9 5.9 6.4 5.6 5.7 4.4 3.9 5.1 6.4 6.5 4.8 5.7 
Câmpulung 
Muscel 

- - - - - - - - 5.6 7.4 7.2 6.4  

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Pentruă eviden iereaă unoră caracteristiciă deă am nuntă aleă nebulozit ii,ă înă modă
conven ionalăseăstabilescătreiătipuriădeăzileăcuănebulozitate,ăînăfunc ieădeăvaloareaămedieădiurn ă
aă acesteia:ă zileă senine,ă cuă nebulozitateaă cuprins ă întreă 0ă şiă 2/10ă zecimi,ă zileă noroase,ă cuă
nebulozitate cuprins ă întreă3ăşiă7/10ăzecimi,ăşiăzileăacoperite,ăcuănebulozitateăcuprins ă întreă
8/10ăşiă10/10ăzecimi. 

Numãrul mediu anual al zilelor senine seă ridic ă laă circaă 48.ă Curbeleă pentruă
probabilitateaă produceriiă zileloră senineă scotă înă eviden ă faptulă c ă frecven aă ceaămaiămareă aă
acestoraă seă înregistreaz ă laă sfârşitulă veriiă şiă începutulă toamnei.ă Num rulă mediuă ală zileloră
acoperite seăridic ălaă105-106ăanual.ăSeăremarc ăunămaximăşiăunăminimăanualăcareăseăproduceă
inversăpropor ionalăcuănum rulăzilelorăsenineăşiădirectăpropor ionalăcuăcelăalănebulozit iiătotale.ă
Astfel,ă frecven aămaxim ă aă zileloră acoperiteă (40-41ș)ă seă înregistreaz ă înă lunileă februarie,ă
martie, aprilie.  

 

Maximul anual se produce în martie (12,8 - 12,9 zile).  
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Înăceăpriveşteăregimul anual al zilelor noroase seăcaracterizeaz ăprintr-un maxim în 
lunileădeăprim var ăşiălaăînceputulăierniiă(cândăfrecven aămaxim ăatingeă65-73ș)ăşiăunăminimă
înălunileădeăiarn ă(cuăoăfrecven ăminim ădeă40-50%). 

Durata anuală medie a strălucirii Soarelui seă ridic ă laă1993-2022 ore ca urmare a 
predomin riiătimpuluiănorosăşiăacoperit,ăprecumăşiăaăce ii.ăRegimulăanualăalădurateiădeăstr lucireă
aăSoareluiăindic ăoăcreştereăprogresiv ăaăvalorilorăspreăsezonulăcald,ăcuămediileălunareăceleămaiă
mari în luna iulie august (246,2 ore la CâmpulungăMuscelăşiă81,8ăoreălaăCurteaădeăArgeş),ăcaă
urmareăaăfrecven eiămariăaănorilorăstratiformi.ăÎnăceăpriveşteăvaria iaăinterlunar ăaădurateiădeă
str lucireăaăSoarelui,ăseăremarc ădecalajulămicăpentruălunileădeăvar ă10-20ădeălaăoălun ălaăalta,ă
luni în careăvalorileămediiă seămen ină ridicateă (pesteă200ăore).ăTrecereaăspreăminimăşiădeă laă
minimăspreăvalorileămaximeăseărealizeaz ătreptatăînregistrândăpraguriămaximeădeăvaria ieăîntreă
lunile februarie-martie (circa 20-30ă ore)ă şiă întreă lunileă octombrie-noiembrie (circa 50 ore). 
Acestaă seădatoreşteă treceriiădeă laă şiă spreă regimulădeă iarn ăcuă frecven ămareă aănebulozit iiă
stratiformeăşiăaăce urilorădeterminateădeăinversiunileătermice.ăTotăregimulănebulozit iiăridicateă
şiăaăce urilorăfrecventeădinăperioadaădeăiarn ăsuntăşiăcauzaăreparti ieiămaiăuniformeăaăvaloriloră
mediiălunareădeăstr lucireăaăSoareluiăînălunileădeăiarn ,ăcomparativăcuăsemestrulăcald.ăAstfel,ă
valorileămediiălunareăînăperioadaădeăiarn ăatingăvaloriădeă81,8ăore,ăînădecembrie,ăpân ălaă97,6ă
ore, în februarie,ălaăCurteaădeăArgeş,ăşiă105,7ăore,ăînădecembrie,ăpân ălaă113,0ăore,ăînăfebruarie,ă
laăCâmpulungăMuscel.ăDurataăstr luciriiăSoareluiăprezint ăoăimportant ăvariabilitate de la un 
an la altul,ăsubăinfluen aăvalorilorănebulozit ii. 

Precipita iile atmosferice însumeaz ăînăliniiăgeneraleăcantit iăcuăatâtămaiămariăcuăcâtă
altitudinea este mai mare, înregistrându-seăcantit iămediiăanualeăceăvariaz ăîntreă700ăşiă900ă
mmăînăregiunileămaiăcoborâteăaltitudinală(731,4ămmălaăCâmpulung,ă819,8ămmălaăPite ti,ă989,1ă
mm laăDedule ti)ă iăpesteă1200ămmăpeăculmileămontaneăceleămaiăînalte.ăDeoareceăprecipita iileă
atmosferice,ăprinăîns şiăgenezaălor,ăsuntăfenomeneăatmosfericeăcareăseăproducăînăcantit iăfoarteă
diferiteăşiăînămodădiscontinuuăînătimp,ăreparti iaălorăteritorial ăseăcaracterizeaz ăprintr-o mare 
neuniformitateă înă zon ă datorit ă interac iuniă diferen iateă aă proceseloră pluviogeneticeă cuă
condi iileăfizico-geografice locale. 

Tabelul nr. 2-45Precipita iiă(mm)ămediiălunareă iăanuale- anul 2014 

Sta ie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  
Stolnici 102,8 37,3 154,6 196,8 161,8 233,0 247,0 104,0 250,2 116,8 114,6 159,0 877,9 
Dedule ti 126,4 55,9 131,2 200,3 315,1 196,4 257,9 160,5 170,8 102,8 137,4 134,4 989,1 
CurteaădeăArge  126,3 58,4 126,4 184,8 282,7 175,1 202,5 151,4 223,1 121,3 149 111,7 912,7 
Pite ti 115,9 52,4 128,4 231,3 190 216 174,8 93,5 235,2 116,5 125,7 140,1 819,8 
Câmpulung Muscel 98,6 56,4 94,1 148,0 190,8 227,2 216,1 175,2 224,9 107,4 110,3 82,4 731,4 
Sursa:ăPrelucrareaădatelorăămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Seăpoateăafirmaăc ,ăînăansamblu,ănivelulătotalăanualăalăprecipita iilorăesteărelativăridicat.ă
Peă deă alt ă parte,ă seă constat ă oă distribuireă foarteă neuniform ă aă precipita iiloră peă luniă şiă peă
anotimpuri.ăDistribu iaăacestorăprecipita iiăesteăvariat ăatâtădeălaăvestălaăestă(odat ăcuăreducereaă
influen eiăclimatuluiăoceanic),ăcâtăşiădeălaănordălaăsudăodat ăcuăreducereaăaltitudinii. 
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Figura nr. 2-29 Cantit ileădeăprecipita iiăatmosfericeălunare – anul 2014 

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge . 

Caăoăcaracteristic ăgeneral ăaăregimuluiăanualăaăprecipita iilorăatmosferice se desprinde 
prezen aăunuiămaximăînălunileămai-iulieăşiăaăunuiăminimăînăintervalulăianuarie-martie. Maximul 
pluviometrică seă datoreaz ă înaint riiă spreă interiorulă continentuluiă europeană aă dorsaleloră
anticiclonuluiăazoric,ăcareăantreneaz ălaăperiferiaălorăcicloniăatlantici,ăcâtăşiădatorit ăconvec ieiă
termiceă dină cadrulă maseloră deă aeră dină parteaă posterioar ă aă ciclonilor.ă Astfel,ă mediileă deă
precipita iiăaleăluniiăiulieăseăridic ălaă247ămmălaăStolnici,ăînătimpăceălaăPite ti,ămaximulăpluvială
este înregistratăînălunaăiunie,ăcuă216ămm.ăLaăCurteaădeăArgeşăceaămaiăînsemnat ăcantitateădeă
precipita iiăaăfostădeă282,7ămm,ăînălunaămai,ăcaă iălaăDedule ti,ăcuă315,1ămm,ăiarălaăCâmpulungă
227,2 mm în luna iunie. Minimul pluviometric înregistrat în ianuarie-martie seă datoreşteă
frecven eiămariăaăaeruluiăcontinentalădinălunileădeăiarn .ăAcesteăcantit iăoscileaz ăîntreă50ă i100ă
mmăpeălun . 

 
Figura nr. 2-30 Cantit ileădeăprecipita iiăatmosfericeăanuale – anul 2014 

Sursa: Prelucrarea datelor meteorologice deălaăsta iileădinăjude ulăArge . 
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Înăcelelalteăluniădinăan,ăprecipita iileăatmosfericeăauăvaloriăintermediareăîntreăvalorileă
maximuluiăşiăminimuluiăpluviometricăcuăuneleădiferen ieri.ăAstfel,ăpentruălunileădeălaăsfârşitulă
prim veriiă(aprilie-mai)ăcaăşiăceleădeălaăsfârşitulăveriiă(iulie-august)ăvalorileăseămen inăridicateă
laăpesteă150ămmăpeălun .ăÎnăschimbăînălunileădeătoamn ,ăvalorileălunareăaleăprecipita iilorăsuntă
cuprinseăîntreă80ă iă100ămm,ăasem n toareăcelorădeăiarn . 

Cantit ileămaximeădeăap ăc zuteăînă24ădeăoreăsuntărealizateăprinădesc rcareaănoriloră
convectiviăsauătrecereaăunuiăfrontăreceăşiăauăreparti ieărestrâns ăînăsuprafa ,ăfaptăceăleăfaceăgreuă
deăcomparat.ăAcesteăcantit iăpotădep şiăuneoriăcantitatea medieălunar ămultianual ăaăluniiăînă
care se produc. Din analiza valorilorăanualeăaleăcantit ilorămaximeăînă24ădeăore seăeviden iaz ă
faptulăc ăfrecven aăceaămaiămareăoăauăvalorileăcuprinseăîntreă40ă iă60ămmă(circaă40ș).ăValoriă
cuprinseăîntreă20ă iă40ămmăseărealizeaz ăîntr-un procentaj de circa 23 - 37ș.ăCantit iădeăpesteă
60șăseărealizeaz ădeăasemenea,ăîntr-un procentaj ridicat de circa 20 - 37%. 

Stratul de zăpadă constituieăunăfactorăclimatologicăimportantăprinăinfluen aăpeăcareăoă
areăasupraăbilan uluiăcaloricăşiăhidric.ăDepunereaăstratuluiădeăz pad ăseărealizeaz ădiferităpeă
diverseleăformeădeărelief.ăVântulăjoac ăunărolăimportantăînăredistribuireaăz pezii.ăDinătabelăseă
desprindeăcuăclaritateăfaptulăc ăceleămaiămariăgrosimiăaleăstratuluiădeăz pad ăseăînregistreaz ăînă
luna februarie, când acestea s-au situat în valori decadice maxime medii la 6-8 cm. Cu 
siguran ,ăvalorileăsuntămultămaiămariă înăspa iulămontan,ă îns ănuăexist ă înregistr ri,ădatorit ă
absen eiăsta iilorămeteorologice.ă 
Tabelul nr. 2-46Grosimeaăstratuluiădeăz pad ă(cm) – anul 2014 

Sta ie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  
Stolnici 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,1 
Dedule ti 8,0 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,7 
Curtea de Arge  4,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2 
Pite ti 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 
Câmpulung Muscel 3,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Vântul esteăunăelementămeteorologicăvectorial,ădeosebitădeăvariabilăînătimpă iăspa iu,ă
condi ionată deă contrastulă barică orizontală creată înă cadrulă circula ieiă generaleă aă atmosferei.ă
Deplasareaăcuren ilorădeăaerădintr-un loc în altul (regimul vântului) este determinat ăînăprincipală
deădezvoltareaădiferitelorăsistemeăbariceă i,ă înăprimulă rând,ădeăactivitateaăcentrilorăbariciădeă
ac iune.ăVântulă seă caracterizeaz ă prină dou ă elementeă extremădeă variabileă înă timpă iă spa iu:ă
direc iaădinăcareăbateăvântul,ăapreciat ădup ă16ăsectoareăaleăorizontuluiă iăviteza,ăreprezentândă
distan aăparcurs ădeăparticuleleădeăaerăînăunitateaădeătimp,ăexprimat ăînăm/s.ăResurseleăeolieneă
suntă directă influen ateă deă caracteristiceleă morfologiceă iă morfometriceă aleă reliefuluiă iă deă
prezen aă obstacoleloră plasateă laă în l imiă deă pân ă laă 100ă metri.ă Vânturileă suntă puternică
influen ateădeărelief,ăatâtăînăprivin aădirec iei,ăcâtă iăaăvitezei. 

Deşiăcuăvaria iiămariădeălaăoălun ălaăaltaăşiădeălaăanălaăan,ăfrecven aămedie a vântului în 
jude ulă Arge ă arat ă influen aăMun iloră Carpa i,ă care,ă înă exteriorulă lor,ă orienteaz ă vânturileă
paralelăcuădirec iaăculmilorăprincipaleăşiăanumeăNE-SV, pentru sectorul colinar. Acest fapt este 
eviden iată deă rozaă vânturiloră întocmit ă pentruă sta iaă Câmpulung,ă aflat ă înă depresiuneaă
omonim ,ă laă cap tulă culoaruluiă Ruc r-Bran,ă careă areă aceast ă orientare.ă V ileă adânciă
canalizeaz ăvânturileăde-aălungulălor,ăcumăesteăcazulăv ilorăprincipaleădinăMusceleleăArgeşului,ă
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faptăeviden iatădeărozaăvânturilorăîntocmit ălaăsta iaămeteorologic ăCurteaădeăArgeşăaflat ăînă
ValeaăArgeşului. 

 

Figura nr. 2-31 Roza vânturilor, Câmpulung Muscel - anul 2014 

Figura nr. 2-32 Roza vânturilor, Curtea de Arge  - anul 2014 
Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Conformă celoră ar tateă frecven aă medieă anual ă aă direc ieiă vântului laă sta iaă
meteorologic ăCâmpulungăMuscelăscoateăînăeviden ăfaptulăcaăfregven aăceaămaiămare,15,4șă
seă realizeaz ă dină direc iaă nord-estic ,ă urmat ă deă direc iaă sud-vestic ,ă cuă 10,2ș.ă Laă sta iaă
meteorologic ă Curteaă deă Argeşă aceast ă analiz ă arat ă faptulă c ă direc iaă predominant ,ă ceaă
nordic ,ă seă realizeaz ă cuă oă frecven ămaxim ădeă 11,2ș.ăCuă frecven aă ridicat ă seă înscriuă şiă
direc iileăvestă(9,2ș)ăşiănord-vestă(8,1ș).ăFrecven aăvântuluiădinădirec iiăperpendiculareăpeăceleă
dominanteăesteămic .ăAstfel,ălaăCâmpulung Muscelăfrecven aăminim ăoărealizeaz ădirec iaăvest,ă
cuă1,2ș,ăurmat ădeăceaăestic ,ăcuă2,6ș.ăLaăCurteaădeăArgeşăfrecven aăminim ăoărealizeaz ă
direc iileăestăşiăsud-est, cu 2,6%. 

Tabelul nr. 2-47Frecven a vântuluiăpeădirec iiă(ș)ă– anul 2014 

Sta ie/luna N NE E SE S SV V NV Calm 

Stolnici 17,4 11,8 9,9 4,9 7,2 3,1 18,2 18,8 8,8 

Pite ti 27,8 4,0 14,4 7,2 8,7 6,7 9,1 19,3 3,0 

Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Pentruăzonaădeăcâmpieădinăsudulăjude ului,ădirec iileădominanteăaleăvântuluiăseăschimb ă
u or,ăcuăoăcre tereămaiăaccentuat ăaăcircula ieiănordice,ăatâtălaăsta iaămeteorologic ădeălaăPite ti,ă
câtă iă laăStolnici,ăundeăseămen ineă laăvaloriă ridicateă iăcomponentaăvestic ă iănord-vestic ăaă
circula ieiăatmosferice. 

Analizaă valoriloră mediiă lunareă aleă direc ieiă vântuluiă scoateă înă eviden ă faptulă caă
frecven aăvântuluiădinădiferiteăluniăaleăanuluiănuăseădeosebe teăpreaămultădeăceaămedieăanual .ă
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Apară uneleă modific riă aleă frecven eiă unoră direc iiă înă func ieă deă caracteristicileă circula ieiă
generale a atmosferei din acea parte a anului. 

Caracteristicileăregiunilorădepresionareăşiăv ilorăînchiseăsuntăfrecventeăsitua iileădeăcalm 
atmosferic eviden iateădeăvaloriămediiămultianualeăridicate,ă52,0șălaăCâmpulungăMuscelă iă
49,0% la CurteaădeăArgeş.ăPeăcâmpurileăexpuseădinăsud,ăsitua iaădeăcalmăatmosfericăesteămultă
maiăpu inăfrecvent ,ăcuăprocenteăceănuădep escă10ăș. 

Peă lâng ă vânturileă dominanteă seă producă şiă vânturi locale.ă Acesteaă auă locă datorit ă
perturba iilorătermiceăsauămecaniceăcareăseăproducăînăcircula iaăgeneral ăaăatmosfereiădatorit ă
influen eiăsuprafe eiăactive.ăDintreăacesteaăsubăinfluen aăcircula ieiăatmosfericeăapareăcriv ul 
Acestaăesteăunăvântăfoarteăputernic,ăreceăşiăuscat,ăcareăseădezvolt ălaăperiferiaăanticiclonuluiă
siberian,ă avândădirec iaă nord-estă şiă sud-vest.ăBateă iarna,ădeterminândăgeruriămari,ă înghe uriă
intense,ăpolei,ă iarăuneoriăviscoleăputerniceă înso iteădeăvitezeămari,ăprovocândăspulberareaăşiă
troienireaăz pezii,ăînghe ulăsoluluiăşiădegerareaăculturilor,ăeroziunea solului, ruperea cablurilor 
aerieneăetc.ăCriv ulăapare,ătotuşi,ăcuăfrecven ăredus ă iăîndeosebiăînăregiuneaădeăcâmpie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura nr. 2-33 Frecven aăvântului – anul 2014 
Sursa: Prelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge  

Tabelul nr. 2-48 Frecven aăcalmuluiăatmosferică(ș)ă– anul 2014 

Sta ie/luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual  

Stolnici 12,5 8,1 4,5 5,9 4,4 9,6 7,7 5,7 10,9 10,9 15,9 9,3 8,8 
Dedule ti - - - - - - - - - - - - - 

CurteaădeăArge  74,2 77,7 54 60 54 65 51,6 - - 74,2 75 75 - 

Pite ti 6,9 3,2 2 0,9 1,6 0,9 1,6 1,2 2,9 4,4 5 5,3 3 
Câmpulung Muscel - - - - - - - - 82,5 95,2 92,5 85,5 - 
Sursa:ăPrelucrareaădatelorămeteorologiceădeălaăsta iileădinăjude ulăArge . 

Dintreăvânturileăcuăperiodicitateăzilnic ăînăMusceleleăArgeşuluiăseăîntâlnescăvânturileă
tipăbriz ădeămunteăşiădeăvaleăşiăbriz ădeăp dure.ăCaăurmareăaăreliefuluiărelativăaccidentatăşiăaă
prezen eiăversan ilorămontaniăînăvecin tate,ămaiăalesălaăie ireaărâurilorădinăzonaămontan ,ăseă
formeaz ăcircula iaăbriz ădeămunteăşiădeăvale.ăZiua,ăaerulăseădeplaseaz ăînălungulăv ilorăşiăpeă
versan i,ă subă formaă unuiă fluxă ascendentă (deciă dinspreă regiunileă joaseă spreă celeă înalte),ă iară
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noaptea în sens opus, sub forma unui flux descendent.ăAcestătipădeăcircula ieăseăformeaz ătotă
timpul,ă fiindămaiă pronun ată înă semestrulă caldă şiă înă specială înă zileleă senine.ăCandă circula iaă
general ăaăaeruluiăesteăintens ăsauăcândănebulozitateaăesteămare,ăasemeneaămi c riălocaleăaleă
aerului sunt reduse sau absente. 

Circula iaădeătipăbriz ădeăp dureăseăproduceăvaraăînăzileleăsenineăşiăcalme,ăfiindădeănatur ă
termic .ă Ziua,ă aerulămaiă receă ală p duriiă alunec ă şiă seă risipe teă peă suprafa ă înfierbântat ă aă
câmpului din apropiere, iar noaptea aerul mai rece al câmpuluiăseădeplaseaz ăc treăp dureaă
r mas ămaiăcald . 

Particularit ileă circula ieiă generaleă aă atmosfereiă deă laă ună sezonă laă altulă determin ă
producerea diverselor fenomene şi procese meteorologice deosebite. Astfel, pentru sezonul 
rece al anului sunt caracteristiceăfenomeneleăde:ă înghe ,ăbrum ,ăchiciur ,ăpolei,ădepuneriădeă
ghea ăpeăconductoriiăaerieni,ăninsoarea,ăviscolul,ăstratulădeăz pad ,ăcea a.ăFrecven a,ădurataăşiă
intensitateaă acestoraă suntă condi ionateă deă regimulă termică deă iarn ,ă aă c reiă caracteristic ă
principal ă oă constituieă coborâreaă temperaturiiă înă aeră şiă peă suprafa ă solului sub 0°C,ă caă şiă
advec iileădeăaerăpolarăşiăarctic.ăPentruăsezonulăcaldăalăanuluiăsuntăcaracteristiceăfenomeneleădeă
rou ,ă ploileă toren iale,ă grindina,ă orajeleă etc.ă Frecven a,ă durataă şiă intensitateaă acestoraă suntă
condi ionateădeăregimulătermicădeăvar ,ăcuătemperaturiădeă25-30ăCăînăaerăşiădeă50-60 C pe sol, 
deăadvec iileădeăaerăfierbinteătropical,ăcaăşiădeăcontinentalizareaămaselorădeăaerăoceanic. 

Regimul anual al acestorăfenomeneăreflect ăgradulămareădeăcontinentalismăalăclimei.ă
Dac ă frecven aă şiă intensitateaă acestoraă suntă maximeă înă mijloculă sezonuluiă respectiv,ă înă
intervalulădeătranzi ieădeălaăunăsezonălaăaltul,ăfenomeneleămeteorologiceădeăiarn ăsauădeăvar ăseă
întrep trund, înregistrându-seăoăfrecven ăsporadic ăşiăoădiminuareătreptat ,ărespectivăoăcreştereă
treptat ă aă lor.ăUneori,ă seă potă remarcaă uneleă anomaliiă climaticeă caracterizateă prină fenomeneă
meteorologiceă deă iarn ă foarteă timpuriiă sauă foarteă târzii,ă uneleă dintreă acesteaă caă înghe ul,ă
ninsoarea,ăputândăfiăprezenteălaăsfâr itulăprim veriiăşiăînceputulătoamnei.ăDeăasemenea,ăiarnaă
potăaveaălocăfenomeneădeăgrindin ăsauăorajeăînăintervaleădeătimpăfavorabil. 

In concluzie,ă teritoriulă jude uluiă Arge ă seă caracterizeaz ă printr-oă accentuat ă
neuniformitateă topografic ,ă rezultat ădinăsuccesiuneaămaiămultoră formeădeăreliefăpeădirec iaă
nord-sud,ă careă seă reflect ă înă evolu iaă spa ial ă iă temporal ă aă principaliloră parametriă
meteorologici.ă Reparti iaă anual ă şiă lunar ă aă temperaturiloră mediiă aleă aeruluiă descre teă caă
valoareăpeăaceea iădirec ie,ăimpus ădeădesf urareaătreptelorădeărelief,ădarăşiăînăcadrulăacelea iă
unit iămorfologiceădeă laăună tipădeă suprafa ă laă altulă (deă laădeală laăvaleă sauădepresiune).ă Înă
schimb,ăvaria iaăneperiodic ăaăacestuiăparametruămeteorologicăesteădeterminatădeăcircula iaă iă
frecven aămaselorădeăaer.ăValorileăanualeăaleănebulozit iiăindic ăunănum rădeă106ăzileăacoperiteă
şiă 48ă zileă senine.ă Precipita iileă atmosfericeă constituieă elementulă meteorologică cuă ceaă maiă
neuniform ăreparti ie,ăatâtă înăspa iu,ăcâtăşiă înătimp.ăÎnăjude ulăArgeş,ămaiăexactă laăCurteaădeă
Argeş,ăaăc zutăceaămaiămareăcantitateădeăprecipita ii,ă20,4ămmăînădoară20ămin,ăfiindăceaămaiă
mareăploaieăcunoscut ăpân ăacumăînăEuropa.ăAnualăseăînregistreaz ,ăînămedie, 700-1000 mm. 
Valorileă mediiă aleă presiuniiă atmosfericeă suntă înă jură deă 960ămbă şiă scadă odat ă cuă cre tereaă
altitudinii.ăVitezaăvântuluiăesteăînăfunc ieădeăm rimeaăgradientuluiăbaric,ăcare,ă laărândulă lui,ă
depinde de contrastele termice. Aceste contraste suntămaiămiciăvaraăşiăseăm rescăsensibilă înă
intervalul noiembrie-aprilie. 
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2.5.ăTipulădeă inteăcareănecesit ăprotec ieăînăzona 

Principalele inte careănecesit ăprotec ieăsuntăreprezentateăde: 

- Protec ia sănătă ii umane 
- Protec ia vegeta iei 
- Protec ia mediului ca întreg 

În acest sens la nivel na ionalăParlamentul României a adoptat Legea 104/2011 care are 
caăscopăprotejareaăs n t iiăumaneă iăaămediuluiăcaăîntreg.ăPrezentaălegeătranspuneăînălegisla iaă
na ionalaăprevederileăDirectivaă2008/50/ăCEăprivindăcalitateaăaeruluiăînconjur toră iăunăaerămaiă
curatăpentruăEuropaă iăaleăDirectiveiă2004/107/CEăprivindăarsenul,ăcadmiul,ămercurul,ănichel,ă
hidrocarburileăaromaticeăpolicicliceăînăaerulăînconjur tor. 

ObiectivulăprincipalăalăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăîl constituie calitatea 
s n t iiăpopula iei. 

Stareaădeăs n tateăaăpopula ieiăesteădeterminat ădeăcaracteristicileăindividuale,ăcareăpotă
ap reaălaăna tereă iăseăpotămen ineăîntreagaăvia ă iăfactoriiădeterminan iăgeneraliăaiăs n t iiă
socio-economici, educa ionali,ă culturali,ă deămediu,ă comportamentaliă iă deă accesibilitateaă laă
serviciileădeăs n tate. 

Implementareaă Strategieiă na ionaleă deă s n tateă 2014-2020ă şiă aă Planuluiă deă ac iuniă
pentru perioada 2014–2020,ăareăcaăscopăîmbun t ireaăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăRomânieiă
iăreducereaăinegalit ilorădintreăjude eleă riiăprecumă iăcuăcelelalteăstateăeuropene. 

Evolu iaă popula iei,ă conformă prognozeloră ştiin ifice,ă arat ă ună declină demografică
semnificativăpentruăRomânia.ăAstfel,ăpân ăînăanulă2050ădeclinulăpopula ieiăvaăfiăaproximativă
cuă25șăfa ădeăpopula iaăactual . 
Tabelul nr. 2-49 Prognozaăevolu ieiăpopula ieiăRomânieiăînăperioadaă2010-2050 

Anul 2010 2015 2020 2025 2050 
varia ieăabs.ă
2050/2010 

varia ieă2050-
2010 % 

România 
(mii. loc.) 

21462,2 20696,6 20026,4 19243,4 16083,3 -5378,9 -25,10% 

Sursa:Analizaădemografic ăaăRegiuniiăCentru.ăDisparit iăgeodemografice.Tendin eăşiăprognoze/ 
 AGEN IAăPENTRUăDEZVOȚTAREăREGIONAȚ ăCENTRUă– 2010 

Conform Institutuluiă Na ională deă Statistic ă pentruă jude ulă Arge ă exist ă urm toareleă
informa iiăprivindă: 

➢ Structuraăpopula ieiăpeămediiădeăreziden  

DinădateleăDirec ieiăJude eneădeăStatistic ăArge ăreferitoareălaăeviden aăpopula ieiădină
celeădou ămedii,ăurbană iărural,ăseăobserv ăoăcontinu ăsc dereăaănum ruluiăacesteiaăînăambeleă
medii. 

Tabelul nr. 2-50 Evolu iaăanual ăaăpopula ieiădup ămediuădeăreziden  
Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 661091 658421 656633 653212 650332 646333 
Urban 325329 323537 321613 320333 318879 316972 
Rural 335762 334884 334020 332879 331453 329361 

Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  
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Datele din tabelulădeămaiăsusăarat ăc ălaănivelulăanuluiă2015,ă49șădinăpopula ieătr iaăînă
mediulăurbanăînătimpăceă51șăaveaădomiciliul/re edin aăînămediulărural. 

Densitateaăpopula ieiăpeăjude ăesteădeă86,2ăloc./km2.ăPopula iaăstabil ălaănivelulăanuluiă
2015ă aă fostă deă 646333ă locuitoriă reprezentândă 3,32ă șă dină popula iaă Românieiă (Direc iaă
Jude ean ădeăStatistic ăArge ). 

În perioada 2012 – 2014 durata medie de via  din jude ăaăfostădeă75,95ăaniăconstatându-
seăunătrendăcresc torăaădurateiămediiăaăvie iiăpeăambeleăsexe. 
Tabelul nr. 2-51 Durataămedieăaăvie iiăpeăsexe 

Anul 2010-2012 2011-2013 2012-2014 
Ambele sexe 74,69 75,52 75,95 
Masculin 71,14 72,23 72,63 
Feminin 78,28 78,86 79,32 

Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  

Înăceeaăceăprive teăspa iileădeălocuit,ălocuin aăindividual ăpredomin ăînămediulărural,ăpeă
cândăînămediulăurbanăpredomin ălocuin eleăcolective,ăconstruiteămaiăalesăanterior,ăînainteădeă
1990ăalăc rorăconfortăesteăacceptabil. 

Tabelul nr. 2-52 Fondulădeălocuin e 
Ani Num rălocuin eă Num răcamereădeălocuit Suprafa ălocuibil ă(m2) 
2010 266.985 693.180 9.865.900 
2011 271.426 746.255 12.469.707 
2012 273.015 752.621 12.610.950 
2013 274.397 758.228 12.732.345 

Sursa: Direc iaăȘude ean ădeăStatistic ăArge  

Înăjude ulăArge ădistribu iaăenergieiătermice seăfaceăînă5ălocalit iădintreăcareă2ăora eă
Pite tiă iăTopoloveni. 

Alimentareaăcuăenergieătermic ăaăconsumatorilorădinăMunicipiulăPite tiăseărealizeaz ă
centralizat, printr-unăsistemădeătipăradialăalimentatădinăcentraleleătermiceădeăzon ă iăcentrale 
termice de cvartal. 

Re eauaădeădistribu ieă areăoă lungimeă total ădeă230ăkm,ă fiindăamplasat ă subteran,ă cuă
diametre cuprinse în intervalul 25-250 mm. 

Alimentarea sistemului centralizat de termoficare al orasului Topoloveni se face dintr-
oăsingur ăsurs ,ăcentral ătermic ,ămodernizat ăulterior. 

➢ Stareaădeăs n tate,ăinciden aăbolilorăînăjude ulăArge  

Stareaă deă s n tateă aă popula ieiă esteă parteă integrant ă aă conceptuluiă deă dezvoltareă
durabil .ă S n tateaă popula ieiă poateă fiă men inut ă prină reducereaă nivelului de poluare 
îmbun t indăastfelăcalitateaăvie ii.ăAc iuneaămediuluiăpoluatăasupraăorganismuluiăumanăesteă
foarteăvariat ă iăcomplex ă iăpoateămergeădeălaăapari iaăunuiăsimpluădisconfortăpân ălaăperturb riă
importanteăaleăst riiădeăs n tate. 
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Tabelul nr. 2-53 Informa iiăgeneraleăprivindăefecteleăindicatorilorămonitoriza i 

Indicator Sursa  Impact asupra s n t iiă iămediului 

Dioxid de sulf 
Arderea combustibililor 
fosili, procese industriale 

Boliăaleăsistemuluiărespirator,ăirita iiăoculareă iă
ale faringelui. 
Depuneri acide. 

Monoxid de carbon Arderi incomplete 
Cefalee,ăoboseal ,ăpierdereaăcuno tin ei,ă
moarte 

Compu iăorganiciă
volatili 

Utilizareaăsolven ilor,ă
distribu iaă iăardereaă
combustibililor 

Cancerigeni, formarea ozonului troposferic 

Pulberi în suspensie 
Arderea combustibililor 
fosili, surse naturale 

Boliăaleăsistemuluiărespiratoră iăcardiac 

Ozon 
Reac iiăfotochimiceăNOxă
iăCOV 

Boliăaleăsistemuluiărespirator,ăirita iiăocular 
Necroze ale plantelor. 

Oxizi de azot 
Arderea combustibililor 
fosili, procese industriale 

Boli ale sistemului nervos, iritarea mucoasei 
oculară iănazale. 
Ploi acide, eutrofizare. 

Plumb 

Combustieăc rbuni,ă
carburan i,ăde euriă
menajere, procese 
industriale 

Anemie, boli ale sistemului nervos, 
hipertensiune arteriala 

Cadmiu  
Tulbur riărespiratorii,ăafec iuniăhepato-
digestive,ărenaleă iăsanguine 

Arsen Capilare, metabolism, sistem nervos 

Nichel 
Afec iuniăaleă esutuluiăpulmonară iăaleă
sistemului respirator (cavitateănazal ,gât,ă
pl mâni) 

Benzen 
Traficul rutier, evaporare 
combustibili în procese de 
stocareă iădistribu ie 

Boliăaleăsistemuluiărespiratoră iăboliăaleă
sistemului cutanat  

Not : Indicatorii deăcalitateăsuntămonitoriza iăprinăRNMCAădeăc treăAPMăArge ăprină
6ăsta iiădeămonitorizare.ă 

Câtevaădateăprivindăstareaădeăs n tateăaăpopula ieiăjude uluiăArge ăsuntăredateămaiăjos,ă
f r ăaăfiăprecizat ăcauzaăîmboln virilor. 

- Reparti iaămortalit iiăgenerale,ăpeămediiădeăprovenien ă (sursaă INS)ă laă1000ă
locuitori,ăjude ulăArge . 

- urban  7,50; 
- rural  14,50; 
- total  11,00. 

- Decese provocate de boli, raportate la 100.000 locuitori, conform INS, în 
ordineaăimpactuluiăasupraăs n t iiăumane. 

Tabelul nr. 2-54 Inciden aăbolilorăasupraăs n t iiăpopula ieiăjude uluiăArge ă2015 

Celeămaiăfrecventeăboliăcareăprovoac ădecese Nr. decese 
Mortalitatea prin boli cardiovasculare 638 
Mortalitatea prin boli respiratorii 637 
Mortalitatea prin tumori 185 
Mortalitatea prin boli ale aparatului digestiv 70 
Mortalitatea prin accidente 43 
Mortalitateaăinfantil  8 

Sursa: InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic  

Țaănivelulă jude uluiăArge ănuăexist ăunăstudiuăcareăs ăcorelezeăstareaădeăs n tateăaă
popula ieiăînăfunc ieădeănivelulădeăpoluareăaăaerului. 
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Ariileăsensibileăînăceeaăceăprive teăbiodiversitatea 

Conservareaă biodiversit iiă reprezint ă deă asemeneaă unaă dintreă inteleă careă necesit ă
protec ie. 

Printre cauzele principaleleă careă conducă laăpierderileă constanteă aleăbiodiversit iiă seă
num r : 

- conversiaă terenuriloră înă scopulă dezvolt riiă urbane,ă industriale,ă agricole,ă
transport; 

- exploatareaăexcesiv ăaăresurselorănaturale; 
- exploatareaăexcesiv ăaăp durii; 
- poluareaă iăschimb rileăclimatice. 

Poluareaă iă schimb rileă climaticeă exercit ă consecin eănegativeă asupraăbiodiversit ii.ă
Aceastaăexercit ă iăsus ineăserviciiădeăecosistemă iăareăoăcontribu ieăimportant ăatâtălaăatenuareaă
câtă iăla adaptareaăschimb rilorăclimatice;ăprinăurmareăîntreăbiodiversitateă iăcauzeleăprincipaleă
careădetermin ădeteriorareaăacesteia,ăexist ărela iiădeăinterdependen . 

Printreă obiectiveleă careă seă impună pentruă protejareaă acesteiă inte,ă biodiversitatea,ă seă
num r : 

- sc dereaă graduluiă deă poluareă aă mediuluiă înconjur toră iă prevenireaă
fenomenuluiădeăde ertificareăprognozatăînăcontextulăschimb rilorăclimatice; 

- prevenireaă fenomeneloră naturaleă distructive:ă furtuni,ă tornade,ă înz peziri,ă
eroziuneaăsoluluiă iăaltele. 

- stopareaă iăatenuareaăschimb rileăclimaticeăprinăcre tereaăsuprafe elorăactualeă
aleăfonduluiăforestier,ă iăprinăextindereaăacestoraă iăpeăterenuriăneproductive. 

2.6.ăSta iiădeăm surare.ăRe eauaăNa ional ădeăMonitorizare 

Laănivelulăjude uluiăArge ăcalitateaăaeruluiăseămonitorizeaz ăprină6ăsta ii,ăintegrateăînă
Re eauaă Na ional ă deă Monitorizareă aă Calit iiă Aerului.ă Acesteă sta iiă auă înă componen ă
echipamenteă necesareă colect rii,ă prelucr rii,ă transmiteriiă dateloră şiă inform riiă publiculuiă
privindăcalitateaăaeruluiăînconjur tor. 

Înăjude ulăArge ,ăsurseleăprincipaleădeăpoluareăsunt: 

- traficulărutierăcareăconstituieăprincipalaăsurs ădeăpoluare; 
- termocentraleleăcareăproducăagentulătermică iăapaăcald ămenajer ăînălocuin e; 
- industria cu ramuri diversificate; 
- lucr riădeăconstruc ie; 
- înc lzireaăreziden ial ăcuăgazeănaturale,ălemneă iăal iăcombustibiliăfosili. 
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Figura nr. 2-34 Amplasareaăsta iilorădeămonitorizareăpeăteritoriulăjude ului 

Sursaă:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2014ă– APMăArge  

Caracteristicileă celoră 6ă sta iiă deă monitorizareă aă calit iiă aeruluiă suntă men ionateă înă
tabelele de mai jos. 

Tabelul nr. 2-55 Sta iiămonitorizareăcalitateăaer,ăjude ulăArge  

Sta ie Codăsta ie Localizare Tipăsta ie Tipăzon  Coordonate Altitudine 
(m) Latitudine Longitudine 

AG1 RO030101 
BdulăB lcescu,ăblocă
L5,ăsc.ăD,ăPite tiă Trafic Urban  44º87’ 24º85’ 283 

AG2 RO030102 
Strada Victoriei, nr. 
20,ăPite ti 

Fond 
urban 

Urban  44º86’ 24º87’ 280 

AG3 RO030103 
C line ti,ăSatăRaduă
Negru 

Fond 
suburban 

Suburban  44º86’ 25º 01’ 292 

AG4 RO030104 
SatăCalote ti,ă coala 
ValeaăM rului 

Fond 
suburban 

Suburban  44º98’ 24º76’ 321 

AG5 RO030105 
Localitatea Oarja, 
stradaăPrincipal ,ă
Prim rie 

Industrial  
Industrial ă
suburban  

44º76’ 24º98’ 266 

AG6 RO030106 

Câmpulung, Strada 
Mircea cel B trân,ă
Sta iaădeătratareă
Edilul 

Industrial Industrial  45º29’ 25º08’ 688 

Sursaă:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2014ă– APMăArge  
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Tabelul nr. 2-56 Poluan i,ăparametriiămeteoămonitoriza iăpermanent 

Sta iaădeă
monitorizare 

Poluan iăm sura i Principalele surse de emisie apropiate 
sta iei Parametrii meteo 

AG1 

SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
Benzen, toluen, etilbenzen, 
o-m-p-xilen, PM10 
(continuuă iăgravimetric),ă
Pb, Cd, Ni, As. 

- instala iiădeăardereăneindustriale:ă
centrale termice de apartament din 
blocurileădinăzon ;ă 
- arderiăînăindustriaădeătransformareăşiă
pentruăproducereaădeăenergieăelectric ăşiă
termic ; 
- distribu ieăcarburan i. 

- nuăesteăprev zut ăcuă
sta ieămeteo 

AG2 

SO2, NO, NO2, NOX, CO, 
Benzen, toluen, etilbenzen, 
o-m-p-xilen, PM10 , 
(continuuă iăgravimetric),ă
PM2,5 , ozon, Pb, Cd, Ni, 
As. 

- centrale termice de apartament din 
blocurileădinăzon  

- temperatura;  
- viteza vântului;  
- direc iaăvântului;ă 
- umiditateaărelativ ;ă 
- presiuneaăatmosferic ;ă 
- radia iaăsolar ;ă 
- precipita ii. 

AG3 

SO2, NO, NO2, NOX, CO, 
Benzen, toluen, etilbenzen, 
o-m-p-xilen, PM10 
(continuuă iăgravimetric),ă
ozon,  Pb, Cd, Ni, As. 

- instala iiădeăardereăneindustriale:ă
înc lzireaăcasnic ,ăcombustibilăsolid;ă 
- trafic auto 

- temperatura;  
- viteza vântului;  
- direc iaăvântului;ă 
- umiditateaărelativ ;ă 
- presiuneaăatmosferic ;ă 
- radia iaăsolar ;ă 
- precipita ii. 

AG4 

SO2, NO, NO2, NOX, CO, 
Benzen, toluen, etilbenzen, 
o-m-p-xilen, PM10 
(continuuă iăgravimetric),ă
ozon,  Pb, Cd, Ni, As. 

- instala iiădeăardereăneindustriale:ă
înc lzireaăcasnic ,ăcombustibilăsolidă 
- trafic auto. 

- temperatura;  
- viteza vântului;  
- direc iaăvântului;ă 
- umiditateaărelativ ;ă 
- presiunea atmosferic ;ă 
- radia iaăsolar ;ă 
- precipita ii. 

AG5 

SO2, NO, NO2, NOX, CO, 
Benzen, toluen, etilbenzen, 
o-m-p-xilen, PM10 
(continuu), ozon 

- distribu ieăşiădepozitareăcarburan i;ă 
- instala iiădeăardereăneindustriale:ă
înc lzireaăcasnic ă– combustibil solid  
- trafic auto. 

- temperatura;  
- viteza vântului;  
- direc iaăvântului;ă 
- umiditateaărelativ ;ă 
- presiuneaăatmosferic ;ă 
- radia iaăsolar ;ă 
- precipita ii. 

AG6 

SO2, NO, NO2, NOX, CO, 
PM10ă(continuuă iă
gravimetric), Pb, Cd, Ni, 
As. 

- proceseădeăproduc ie:ăfabricareaă
cimentului, varului;  
- instala iiădeăardereăneindustriale;ă 
- trafic auto. 

- temperatura;  
- viteza vântului;  
- direc iaăvântului;ă 
- umiditateaărelativ ;ă 
- presiuneaăatmosferic ;ă 
- radia iaăsolar ;ă 
- precipita ii. 

Sursaă:Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăanulă2014ă– APMăArge  
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3. ANALIZAăSITUA IEIăEXISTENTEă– anulădeăreferin ă2014 

3.1. Descrierea modului de identificare a scenariilor/m surilor,ăprecumăşiăestimareaă
efectelor acestora 

MetodologiaădeăelaborareăaăPlanuluiădeămen inereaăaăcalit iiăaeruluiăesteăprecizat ăînă
H.G.ănr.ă257/2015,ăCapitolulăIII,ăinforma iileăceăurmeaz ăaăfiăincluseăînăPlanăfiindăprecizateă iă
în Anexa 4ălaăaceast ăH.G. 

PentruăidentificareaăScenariilorămen ionateăînăart.ă37ăalăH.G.ănr.ă257/2015ăs-a pornit de 
la definirea acestora în cazul Studiilor realizate pentru fundamentarea Planurilor de calitate a 
aerului,ăunicaăreferin ălegislativ ăna ional .ăÎn bazaădocumentelorămen ionateăseăcontureaz ă
urm toareleăcaracteristiciăgeneraleăaleăScenariilor: 
❖ Scenariulă seă elaboreaz ă pentruă m suriă grupateă peă oă categorieă deă surseă iă vaă includeă

cuantificareaăeficien eiăm suriloră iăundeăesteăposibil,ăindicatoriădeăcuantificareăaăm surii; 
❖ Fiecare scenariu, asociat unui poluant, va prezenta: 

- anulă deă referin ă 2014ă pentruă careă esteă elaborat ă previziuneaă şiă cuă careă începeă
previziunea;  

- repartizarea surselor de emisie;  
- descriereaăprivindăemisiileăşiăemisiileătotaleăînăunitateaăspa ial ărelevant ăînăanulădeă

referin  2014; 
- concentra iiăşiănum rul deădep şiriăaleăvalorii-limit ăşi/sauăvalorii- int ăînăanulădeă

referin  2014; 
- descriereaăscenariuluiăprivindăemisiileăşiăemisiileătotaleăînăunitateaăspa ial ărelevant ă

în anul de proiec ie; 
- concentra ii aşteptateăînăanulădeăproiec ie 2024; 
- concentra iiăşiănum rulădeădep şiriăaleăvalorii-limit ăşi/sauăvalorii- int ,ăacoloăundeă

esteăposibil,ăînăanulădeăproiec ie 2024; 
- m surileă identificateă cuă precizareaă pentruă fiecareă dintreă acesteaă a denumirii, 

descrierii,ă calendaruluiă deă implementare,ă aă sc riiă spa iale,ă aă costuriloră estimateă
pentruă punereaă înă aplicareă şiă aă surseloră poten ialeă deă finan are,ă aă
indicatorului/indicatorilor pentru monitorizarea progreselor. 

❖ Durataămaxim ăaăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăesteădeă5ăani. 

Identificareaăscenariilorăaăavutălaăbaz ăprevederileădocumentuluiăGhidulăinventaruluiă
emisiilorădeăpoluan iăaiăaeruluiăEMEP/EEA - 20161,ăparteaăA,ăcapitolulă8.ăProiec ii. 

În formularea scenariilor s-auăstabilită apteăipotezeădeălucru: 
1. Situa iaăeconomic ănuăesteădestabilizat ăpeăperioadaădeăanaliz ; 
2. Efecteleăschimb rilorăclimaticeăimplic ămodific riăaleătemperaturiiă iăregimuluiădeă
precipita iiă 
3. Legisla iaăînăvigoareăesteăimplementat ; 
4. Seărespect ătermeneleădeăintrareăînăvigoareăaănoiiălegisla iiăeuropeneăîn calitate de 
Stat Membru, unde este cazul; 

 
1 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016, Part A, Chapter 8,  
 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016, 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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5. Noileă proiecte,ă instala iiă iă activit iă seă realizeaz ă înă condi iileă conform riiă cuă
prevederile legale; 
6. Apar noiăprevederiălegislativeămaiărestrictiveăcuăimpactăasupraăcalit iiăaerului; 
7. Sunt dezvoltateăinvesti iiăcuăimpactăasupraăcalit iiăaeruluiă. 

Dintreă celeă apteă ipoteze,ă primeleă cinciă suntă ipotezeă fixeă comuneă iă ultimeleă dou ă suntă
ipotezeădeădiferen iere. 

Înăfunc ieădeămodulăînăcareăseăintegreaz ăipotezele,ăs-a stabilit un scenariu pentru anul de 
proiec ie, respectiv Scenariul de bază: 

Acesta reprezint ă situa iaă corespunz toareăunuiă anădeăproiec ieă înă cazulădezvolt riiă
principalelorădomeniiădeăactivitateăcuăefectăasupraăcalit iiăaeruluiă ă (evolu iaă indicatorilor:ă
trafic,ăreziden iali,ăindustrial,ăagricultur ,ăetc.)ăînăcareăseăimplementeaz ăm suriăidentificateă
înă alteă proiecte,ă planuriă iă strategiiă localeă sauă laă nivelă na ional,ă m suriă careă decurgă dină
aplicareaă legisla ieiă na ionaleă careă transpuneă directiveă europeneă cuă efectă deă reducere a 
emisiilor,ăpân ăînăanulădeăproiec ieă2024, înăvedereaămen ineriiăcalit iiăaeruluiă iăaăcalit iiă
mediuluiăînăansamblulăs u conformăîncadr riiăînăregimulădeăgestionare.  

Seăconsider ăc ă atingereaăobiectivelorădinăPlanulădeămen inereăaă calit iiă aerului, se 
poate realiza, cu un grad ridicat de probabilitate, prin promovarea Scenariuluiădeăbaz . 

Scenariulădeăbaz : 
- Suntădezvoltateăinvesti iiăcuăimpactăasupraăcalit iiăaerului. 
- Noileăproiecteă iăactivit iăseăconformeaz ăprevederilorălegaleăînădomeniu. 
- Nu apar prevederi legislative mai restrictive. 
- Seăaplic ăm suriădeămen inere/ăreducereăaăemisiei/concentra ieiăpentruă toateă

categoriileă deă surseă (sta ionare,ă deă suprafa ă iă liniare) fiind furnizate 
informa iiăprivind:ă- sursa de emisii, 

- indicatorul propus pentru monitorizare  
- autoritateaăresponsabil , 
- costurile estimate, 
- calendarulăaplic rii. 

Estimareaăefectelorăm surilorăpropuseăpentruămen inerea/reducereaăniveluluiădeă
calitate a aerului 

M surileă propuseă pentruă men inere/reducereă vizeaz  categoriileă deă activit iă
identificateăaăexercitaăimpactănegativăasupraăcalit iiăaerului,ă iăanume: 

- Transport - trafic rutier 
- Energie - înc lzireaăînăsectorulăreziden ială iăinstitu ional/comercial 
- Industrie - campanii comune de control si monitorizare a activitatilor industriale, 

implementarea de tehnici disponibile sau de masuri specifice tipului de activitaate pentru 
mentinerea indicatorilor de calitate a aerului in valorile limita impuse prin legislatia 
nationala si prin directivele europene; corelareaăplanific riiădeăamenajareăaăteritoriuluiăşiă
urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale in afara zonelor urbane); reducerea 
consumă deă gazeă prină cre tereaă performan eloră deă operare aă instala iiloră energeticeă iă
reducerea emisiilor; 
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- Alte surse – Amenajareăspa iiăverziă iăconsolidareăterenuriădegradate 
 
Pacheteleădeăm suriăpentruăfiecareătipădeăactivitateăidentificat ăsuntăprezentateăînădetaliuă

în Scenariulădeăbaz ăpentruăzoneleăurbaneăcâtă iăzoneleăruraleădinăjude ulăArge . 
Ină tabelulă deămaiă josă seă prezint ă sintetică principaleăm suriă iă efecteă asupraă calit iiă

aerului. 

Tabelul nr. 3-1 Estimarea efectelorăm surilorăpropuseăpentruămen inerea/reducereaăăniveluluiădeăcalitateă
a aerului 

COD 
MASURA 

M SURA EFECTE 

TRANSPORT 

Reducere emisii (t/an) 

PM2,5 16,6992677 C6H6 3,572030825 

PM10 19,20142175 Pb 0,01226577 

NOx 348,081453 As 0 

SO2 0 Cd 0,00021907 

CO 821,748684 Ni 0,00062364 

T1 

Extinderea/modernizarea arterelor de 
circula ie 

Îmbun t ireaăcalit iiăsuprafe elorădeă
rulareăpentruătraficulărutieră iăpentruă
asigurareaăfluen eiătraficuluiă iăală
emisiilorădatorateăfrec riiăprin:ăasfalt riă
deăstr zi,ădrumuriăjude eneă,ărepara iiăaleă
re elelorădeteriorate,ăutilizareaă
materialelor rezistente pentru acoperiri 

➢ Reducereaăemisiilorădinătrafică iăaăresuspensieiă
pulberilorăgenerat ădeăăacesta 
➢ Fluidizarea traficului  
➢ Reducerea consum combustibil 

T2 

Mijloace alternative de mobilitate 
Îmbun t ireaăcalit iiăre eleiăpietonale,ă
inclusiv reabilitarea trotuarelor, iă
amenajareaădeăpisteă iăparc riăpentruă
biciclete 

➢ Reducerea emisiilor din trafic Fluidizarea 
traficului  
➢ Reducerea consum combustibil 

T3 
Înnoireaăparculuiăautoăcuădurataădeăvia ă
dep it ăcuăautovehiculeăcuăconsumăredusă
de combustibil 

➢ Reducerea emisiilor din trafic  
➢ Fluidizarea traficului  
➢ Reducerea consum combustibil 

ENERGIE 

Reducere emisii (t/an) 

PM 2,5 2124,15403 C6H6 224,576512 

PM 10 2250,67179 Pb 0,2227005 

NOx 1941,16148 As 0,0023064 

SO2 139,085031 Cd 0,00628452 

CO 19060,4705 Ni 0,06791885 

E1 

Eficientizareăenergeticaă iăreducereaă
consumului de combustibili prin 
reabilitareătermicaăcl diriă iămodernizareă
instala iiădeăînc lzireă 

Eficientizareăenergetic ăprin: 
- reducereăconsumăcombustibiliă iăenergieăelectric ălaă
nivelulăpopula iei; 
- reducere consum de combustibili pentru producerea 
energie 
- reducere emisii 

E2 

Reducereaăemisiilorădeăpoluan iărezulta iă
din procesele de ardere combustibili 
fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate 
pe surse de energie regenerabile 

➢ Cre tereaăeficien eiăenergeticeă iăaăăgraduluiădeă
utilizare a resurselor regenerabile (solar) prin 
reducere: 
-consumăcombustibiliă iăenergieăelectric ălaănivelulă
popula iei 
-consum de combustibili pentru producerea energiei 
-emisii 

E3 Eficientizarea re elelorădeăiluminat 
➢ Asigurareaăiluminatuluiăstradală iăpietonală 
➢ Reducereaăconsumuluiădeăenergieă iărealizareaădeă
economii la bugetul local 
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COD 
MASURA 

M SURA EFECTE 

INDUSTRIE 

Reducere emisii (t/an) 

PM 2,5 0.002051 C6H6 0 

PM 10 0.002051 Pb 3.46E-06 

NOx 0.205056 As 0.000276 

SO2 0.000647 Cd 5.76E-07 

CO 0.089856 Ni 1.18E-06 

I1 

-campanii comune de control si 
monitorizare a activitatilor industriale; 
- implementarea de tehnici disponibile 
sau de masuri specifice tipului de 
activitaate pentru mentinerea 
indicatorilor de calitate a aerului in 
valorile limita impuse prin legislatia 
nationala si prin directivele europene 
 -corelareaăplanific riiădeăamenajareăaă
teritoriuluiăşiăurbanismăcuăceaădeămediuă
(dezvoltarea zonei industriale in afara 
zonelor urbane); 

Reducere emisii industriale specifice 

-cre tereaăperforman elorădeăoperareăaă
instala iilorăenergeticeă iăreducereaă
emisiilor 

ALTE SURSE – Terenuriădegradate,ăAmenaj riăzoneăverziă
(parcuri) 

Reducere emisii (t/an) 

PM 2,5 599,120368 C6H6 0 

PM 10 634,804864 Pb 0 

NOx 547,507085 As 0 

SO2 39,2291114 Cd 0 

CO 5376,03013 Ni 0 

A1 
Amenajareaăspa iilorăverziă iăconsolidareă
terenuri degradate  
 

Reducerea emisiilor, %  la ha 

Stabilireaăanuluiădeăreferin ă iăaăanuluiădeăproiec ieăs-a realizat în func ieădeăprevederileă
legisla ieiă iăghidurilorăna ionaleă iăeuropene,ăastfel: 

❖ Anulădeăreferin ăalăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăesteă- 2014 
❖ Anulădeăproiec ieăalăPlanuluiădeămen inereăaăcalit iiăaeruluiăesteă– 2024 (5 ani de la 

aprobarea Planului) 
❖ DurataăPlanuluiădeămen inereăesteădeă5ăani 

3.2. Analizaă situa ieiă privindă calitateaă aeruluiă laă momentulă ini ieriiă planuluiă deă
men inereăaăcalit iiăaerului 

Analizaăsitua ieiăprivindăcalitateaăaeruluiăareălaăbazaărapoarteleăanualeăprivindăstareaă
factorilorădeămediuăînăjude ulăArge ,ăîntocmiteădeăAgen iaăpentruăProtec iaăMediuluiăArge ,ă iă
vaăfiăaxat ăpeădou ădirec iiă: 
− Calitateaăaeruluiăambientalărespectivănivelulăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînă

aerulăînconjur toră(imisii). 
− Factoriiădeterminan iăcareăafecteaz ăstareaădeăcalitateăaăaeruluiăînconjur tor,ărespectivă

emisiileădeăpoluan iăatmosfericiă iăprincipaleleăsurseădeăemisie.ă 
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3.2.1.Nivelulăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră(imisii) 
Nivelulăcalitativăalăaerului,ămonitorizatădeăc treăAgen iaăpentruăProtec iaăMediuluiăArge ăprină

celeă6ăsta iiăautomateăintegrateăînăRe eauaăNa ional ădeăMonitorizareăaăCalit iiăAeruluiăesteăprezentată
pentru perioada 2014-2018, în care 2014 reprezint ă anulă deă referin ă iă 2015ă anulă deă ini iereă aă
planului. 

Tabelul nr. 3-2 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– anăreferin ă2014 

Sta ia Nr. date valide % date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aă
dep şiriiă(ș) 

Media 
(mg/m3) 

1 2 3 4 5 6 

COăconcentra iiămaxime zilnice a mediilor pe 8 ore 
AG1 3781 43,16 - - 0,62 
AG2 8200 93,61 0 0 0,06 
AG3 2615 29,85 - - 0,21 
AG4 4799 54,78 - - 0,08 
AG5 7515 85,78 0 0 0,18 
AG6 Defect 0    

 

Sta ia Nr. date  valide % date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aă
dep şiriiă(ș) 

Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 

NO2  concentra iiăorare 
AG1 3611 41,22 - - 21,96 
AG2 Defect 0    
AG3 2529 28,87 - - 9,87 
AG4 Defect 0    
AG5 Defect 0    
AG6 1469 16,77 - - 8,08 

SO2 concentra iăorare 
AG1 7499 85,60 0 0 33,77 
AG2 4663 53,23 - - 18,22 
AG3 2144 24,47 - - 16,86 
AG4 2272 25,93 - - 9,56 
AG5 Defect 0    
AG6 6267 71,54 - - 19,48 

SO2 concentra iiăzilnice 
AG1 320 87,67 0 0 33,73 
AG2 201 55,07 - - 18,24 
AG3 85 23,29 - - 15,87 
AG4 98 26,85    
AG5 Defect 0 - - 9,55 
AG6 270 73,97 - - 19,51 

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 
AG1 Defect 0    
AG2 39 10,68 - - 22,77 
AG3 29 7,94 - - 17,21 
AG4 Defect 0    
AG6 50 13,69 - - 15,44 

**PM2,5 concentra iiăzilnice-gravimetric 
AG2 297 81,37 1  13,38 

Benzenăconcentra iiăanuale 
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Sta ia Nr. date  valide % date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aă
dep şiriiă(ș) 

Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 

AG1 3407 38,89 - - 1,97 
AG2 defect 0    
AG3 defect 0    
AG4 defect 0    
AG5 defect 0    

Ozon concentra iiăorare 
AG2 7913 90,33 0 0 23,55 
AG3 2538 28,97 - - 61,82 
AG4 defect 0    
AG5 7208 82,28 0 0 39,71 

Ozonăconcentra ii maxime zilnice a mediilor pe 8 ore 

AG2 353 96,71 0 0 35,15 

AG3 118 32,33 - - 88,47 

AG4 defect 0    

AG5 325 89,04 1 0,3 52,58 

      
*PM10 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
**PM2,5 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Raportăprivindăstareaămediului,ăjude ulăArge ,ăanulă2014,ăcap.ă1ă– Calitateaă iăpoluareaăaeruluiăînconjur tor 

Tabelul nr. 3-3 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– 2015 an ini iere 
plan 

Sta ia Nr. date valide % date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă
(%) 

Media 
(mg/m3) 

COăconcentra iiămaxime zilnice a mediilor pe 8 ore 

AG1 2923 33,3 - - 0,79 

AG2 7792 88,9 0 0 0,11 

AG3 5544 63,2 - - 0,25 

AG4 5761 65,7 - - 0,02 

AG5 3214 36,6 - - 0,27 

 

Sta ia Nr. date valide % date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă
(%) 

Media 
(µg/m3) 

NO2  concentra iiăorare 

AG1 2153 24,5 - - 20,47 

AG2 945 10,7 - - 22,65 

AG5 1357 15,4 - - 24,13 

AG6 7157 81,8 0 0 9,53 

SO2 concentra iăorare 

AG1 6081 69,4 - - 31,03 

AG2 2537 28,9 - - 30,78 

AG3 6600 75,3 0 0 12,42 

AG5 144 1,6 - - 14,01 

AG6 7934 90,5 0 0 22,20 

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 

AG1 311 85,2 30 9,6 31,66 

AG2 317 86,8 3 0,9 15,25 

AG3 290 79,4 3 1,0 20,74 

AG4 48 13,1 - - 15,32 
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Benzenăconcentra iiăanuale 

AG1 5903 67,3 - - 1,73 

AG2 6337 72,3 - - 1,60 

Ozonăconcentra iiăorare 

AG2 6644 75,8 0 0 33,12 

AG3 7472 85,2 0 0 50,03 

AG4 4416 50,4 - - 43,52 

AG5 3010 34,3 - - 52,08 
Ozonăconcentra iiămaxime zilnice a mediilor pe 8 ore 

AG2 282 77,2 4 1,4 33,18 

AG3 321 87,9 14 4,4 49,87 

AG4 188 51,5 - - 43,31 

AG5 118 32,3 - - 51,02 

*PM10 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Date prelucrate - Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăjude ulăArge ,ăanulă2015, cap. 1 – Calitateaă iă
poluareaăaeruluiăînconjur tor 

Tabelul nr. 3-4 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– 2016 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(mg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
COăconcentra iiămaximeăzilniceăaămediilorăpeă8ăore 

AG1 5651 64,3 - - 0,50 

AG2 7490 85,2 0 0 0,20 

AG3 6836 77,8 0 0 0,28 

AG4 5600 63,7 - - 0,20 

AG5 2118 24,1 - - 0,52 

AG6 423 4,8 - - 0,77 

 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
NO2  concentra iiăorare 

AG1 4718 53,7 0 0 13,37 

AG2 7656 87,1 0 0 16,67 

AG3 2928 33,3 0 0 9,00 

AG4 1535 17,4 0 0 9,65 

AG5 2858 32,5 0 0 9,06 

AG6 5689 64,7 0 0 8,57 

SO2 concentra iiăorare 

AG1 4302 48,9 - - 15,26 

AG2 2802 31,8 - - 12,39 

AG3 4960 56,4 - - 6,85 

AG4 4794 54,5 - - 4,99 

AG5 2412 27,4 - - 6,69 

AG6 2500 28,4 - - 10,08 

AG6      

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 

AG1 338 92,3 32 9,2 33,89 

AG2 254 69,3 - - 17,35 

AG3 171 46,7 - - 20,41 

AG4 60 16,3 - - 17,19 
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Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
AG6 47 12,8 - - 22,08 

Benzenăconcentra iiăanuale 

AG1 3188 36,2 - - 4,52 

AG2 2277 25,9 - - 2,60 

AG3 1430 16,2 - - 3,02 

 AG4 1572 17,8 - - 7,19 

AG5 1704 19,3 - - 3,71 

Ozonăconcentra iiăorare 

AG2 7820 89,0 0 0 38,93 

AG3 7583 86,3 0 0 54,20 

AG4 5605 63,8 - - 52,11 

AG5 3562 40,5 - - 57,36 

Ozonăconcentra iiămaxime zilnice a mediilor pe 8 ore 

AG2 333 90,9 0 0 38,77 

AG3 322 87,9 16 4,9 53,99 

AG4 237 64,7 - - 52,03 

AG5 155 42,3 - - 57,18 

*PM10 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Date prelucrate - Raportăjude eanăprivindăstareaămediului,ăjude ulăArge ,ăanulă2016, cap. 1 – Calitateaă iă
poluareaăaeruluiăînconjur tor 

Metale grele – Concentra iiămediiăanualeă– perioada 2014-2016 

Anul 2014 – Din motive tehnice captura de date s-a situat sub 75% în toate punctele de 
monitorizare a metalelor grele. Deoarece nu sunt respectate criteriile de calitate conform Legii 
nr.104/2011ănuăpotăfiăcalculateăconcentra iileămediiăanualeăînăscopulăcompar riiăcuăvalorileălimit ă
anualeăpentruăprotec iaăs n t iiăumane. 

Aniiă2015ă iă2016 – Concentra iileămediiăanualeăseăîncadreaz ăînălimitele Legii nr.104/2011.  

Plumb din PM10 – nuăaădep ităvaloareaălimit ăanual  pentruăprotec iaăs n t iiăumaneă0,5ă
µg/m3 

Cadmiu din PM10– nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă5ăng/m3 
Nichel din PM10 - nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă20ăng/m3 
Arsen din PM10 - nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă6ăng/m3 

Anul 2017 

Tabelul nr. 3-5 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– 2017 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă
(%) 

Media 
(mg/m3) 

COăconcentra iiămaximeăzilniceăaămediilorăpeă8ăore 

AG1 365 95,53 0  0,48 

AG2 354 90,82 0  0,22 

AG3 360 95,10 0  0,24 

AG4 365 95,73 0  0,19 

AG5 358 90,03 0  0,44 

AG6 360 94,85 0  0,38 
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Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
NO2  concentra iiăorare 

AG1 8260 94,29 0 0 23,14 

AG2 7794 88,97 0 0 13,78 

AG3 8184 93,42 0 0 8,72 

AG4 7326 83,63 0 0 9,25 

AG5 8260 94,63 0 0 12,74 

AG6 8097 92,43 0 0 6,48 

SO2 concentra iiăorare 

AG1 8353 95,35 0 0 8,80 

AG2 7522 85,87 0 0 9,24 

AG3 8144 92,97 0 0 6,90 

AG4 8153 93,07 0 0 9,25 

AG5 8300 94,75 0 0 6,85 

AG6 8159 93,14 0 0 6,70 

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 

AG1 355 96,44 34  32,57 

AG2 323 87,67 2  18,69 

AG3 296 80,27 7  24,17 

AG4 320 86,85 0  18,41 

AG6 311 84,38 2  18,94 

**PM2,5 concentra iiăzilnice-gravimetric 

AG2 327 88,77   18,57 

Benzenăconcentra iiăanuale 

AG1 8186 93,4 0 0 3,02 

AG2 8110 92,6 0 0 2,64 

AG3 8160 93,1 0 0 2,43 

 AG4 8419 96,1 0 0 2,34 

AG5 8463 96,6 0 0 2,58 

Ozonăconcentra iiăorare 

AG2 7893 90,1 0 0 46,9 

AG3 8134 92,8 0 0 51,6 

AG4 8174 93,3 0 0 58,5 

AG5 7974 91,0 0 0 47,4 
Ozonăconcentra iiămaximeăzilnice a mediilor pe 8 ore 

AG2 350 95,8 8 2,3 136,2 

AG3 360 98,6 8 2,2 137,2 

AG4 363 99,4 32 8,8 156,5 

AG5 352 96,4 4 1,1 135,2 

*PM10 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
**PM2,5 – concentra iiăzilniceă– metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Date prelucrate –APM Arge  pentru anul 2017 – sta iiăRMCAăArge  

Metale grele – Concentra iiămediiăanualeă– 2017 
Plumb din PM10 – nuăaădep ităvaloareaălimit ăanual ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă0,5ă

µg/m3 

Cadmiu din PM10– nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă5ăng/m3 
Nichel din PM10 - nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă20ăng/m3 
Arsen din PM10 - nu a dep ităvaloarea int ăanual ă6ăng/m3 
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Anul 2018 

Tabelul nr. 3-6 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– 2018 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă
(%) 

Media 
(mg/m3) 

COăconcentra iiămaximeăzilniceăaămediilorăpeă8ăore 

AG1 365 95,92 0 0 0,40 

AG2 358 93,17 0 0 0,30 

AG3 365 95,71 0 0 0,22 

AG4 359 93,54 0 0 0,20 

AG5 328 82,74 0 0 0,45 

AG6 357 94,92 0 0 0,61 

 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
NO2  concentra iiăorare 

AG1 7479 85,38 0 0 23,61 

AG2 5398 62,62 0 0 20,03 

AG3 7395 84,42 0 0 9,66 

AG4 7383 84,28 0 0 8,91 

AG5 8375 95,61 0 0 11,11 

AG6 5068 57,85 0 0 7,44 

SO2 concentra iiăorare 

AG1 8392 95,80 0 0 5,34 

AG2 7371 84,14 0 0 5,75 

AG3 7912 90,32 0 0 5,92 

AG4 7727 88,21 0 0 6,06 

AG5 6132 70,00 0 0 5,19 

AG6 8149 93,03 0 0 6,62 

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 

AG1  94,79 3  19,75 

AG2  80,82 2  17,00 

AG3  92,33 10  24,02 

AG4  47,40 1  17,43 

AG6  93,70 4  17,78 

**PM2,5 concentra iiăzilnice-gravimetric 

AG2  37,53   21,34 

Benzenăconcentra iiăanuale 

AG1 8609 98,28 0  1,66 

AG2 7564 86,35 0  2,26 

AG3 2583 29,49 0  3,17 

 AG4 6419 73,28 0  1,48 

AG5 6267 71,54 0  2,25 

Ozonăconcentra iiăorare 

AG2 8379 95,65 0 0 43,83 

AG3 8380 95,66 0 0 46,58 

AG4 7761 88,60 0 0 49,53 

AG5 8309 94,85 0 0 47,29 
Ozonăconcentra iiămaximeăzilniceăaămediilorăpeă8ăore 

AG2 365 95,65 2 0,55 131,19 

AG3 365 95,66 1 0,27 120,69 
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Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
AG4 341 88,60 2 0,58 135,05 

AG5 363 94,85 0 0 113,17 

*PM10 – metodaădeăanaliz ăgravimetric  
**PM2,5 – metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Date prelucrate - APMăArge : Raportăjude eanăprivindăstareaămediuluiă,ăanul 2018  - jude ulăArge , Cap. Calitatea 
iăpoluareaăaeruluiăînconjur tor 

Metale grele – Concentra iiămediiăanualeă– 2018 
Plumb din PM10 – nuăaădep ităvaloareaălimit ăanual ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă0,5ă

µg/m3 
Cadmiu din PM10– nuăaădep ităvaloareaă int ăanual ă5ăng/m3 
Nichel din PM10 - nuăaădep ităvaloareaă int ăanual ă20ăng/m3 
Arsen din PM10 - nuăaădep ităvaloarea int ăanual ă6ăng/m3 

Sursa:ăAPMăArge :ăRaportă jude eanăprivindăstareaămediuluiă ,ăanulă2018ă - jude ulăArge  - Cap.ăCalitateaă iăpoluareaă
aeruluiăînconjur tor 
 

2019 

Tabelul nr. 3-7 Nivelulăm suratăalăconcentra iilorăpoluan ilorăatmosfericiăînăaerulăînconjur toră– 2019 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriăă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă
(%) 

Media 
(mg/m3) 

COăconcentra iiămaximeăzilnice a mediilor pe 8 ore 

AG1 176 45,88 0 0 0,57 

AG2 365 96,00 0 0 0,19 

AG3 364 94,94 0 0 0,20 

AG4 161 41,26 0 0 0,26 

AG5 349 89,16 0 0 0,37  

AG6 360 94,00 0 0 1,00 

 

Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
NO2  concentra iiăorare 

AG1 8050 91,89 0 0 22,13 

AG2 1154 13,17 0 0 25,53 

AG3 8254 94,22 0 0 9,02 

AG4 5982 68,29 0 0 14,75 

AG5 8169 93,25 0 0 9,74 

AG6 5379 61,40 0 0 9,12 

SO2 concentra iiăorare 

AG1 8405 95,95 0 0 5,72 

AG2 7435 84,87 0 0 6,07 

AG3 7784 88,86 0 0 6,25 

AG4 6566 74,95 0 0 6,48 

AG5 5094 58,15 0 0 4,13 

AG6 7920 90,41 0 0 6,04 

*PM10 concentra iiăzilnice- gravimetric 

AG1 229 62,74 27  31,36 
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Sta ia 
Nr. date 
valide 

% date valide Num rădeădep iriă(>ăVL) Frecven aădep şiriiă(ș) Media 
(µg/m3) 

1 2 3 4 5 6 
AG2 162 44,38 10  22,96 

AG3 41 11,23 0  22,26 

AG4 81 22,19 1  18,42 

AG6 227 62,19 0  17,93 

**PM2,5 concentra iiăzilnice-gravimetric 

AG2  19,73 0  20,64 

Benzenăconcentra iiăanuale 

AG1 3988 45,53 0  1,69 

AG2 2973 33,94 0  1,87 

AG3 2048 23,38 0  4,13 

 AG4 2725 31,11 0  1,47 

AG5 2832 32,33 0  2,82 

Ozonăconcentra iiăorare 

AG2 8178 93,36 0 0 46,63 

AG3 6030 68,84 0 0 43,46 

AG4 5224 59,63 0 0 51,63 

AG5 8143 92,96 0 0 48,20 
Ozonăconcentra iiămaximeăzilniceăaămediilorăpeă8ăore 

AG2 359 98,35 18  151,91 

AG3 264 72,33 0  111,01 

AG4 226 61,92 4  124,86 

AG5 360 98,63 0  115,01 

*PM10 – metodaădeăanaliz ăgravimetric  
**PM2,5 – metodaădeăanaliz ăgravimetric  
Sursa: Date prelucrate - APMăArge :ăRaport preliminar calitatea aerului 2019  - jude ulăArge ,ăDateăpuseălaădispozi ieădeă
APMăArge   

Metale grele – Concentra iiămediiăanualeă– 2019 
Plumb din PM10 – nuăaădep ităvaloareaălimit ăanual ăpentruăprotec iaăs n t iiăumaneă0,5ă

µg/m3 

Cadmiu din PM10– nu a dep ităvaloareaă int ăanual ă5ăng/m3 
Nichel din PM10 - nuăaădep ităvaloareaă int ăanual ă20ăng/m3 
Arsen din PM10 - nuăaădep ităvaloareaă int ăanual ă6ăng/m3 

Sursa:ăAPMăArge  Raport preliminar calitatea aerului 2019  - jude ulăArge ,ăDateăpuseălaădispozi ieădeăAPMăArge   
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3.2.2.ăEmisiiădeăpolua iăatmosferici 

Nivelulă emisiiloră esteă prezentată peă tipuriă deă surseă iă sectoareă deă activitateă pentruă
perioada 2014 – 2018 perioad ăînăcareă2014ăreprezint ăanulădeăreferin ă iă2015ăanulăini ierii 
planului. 

➢ Energia 

Consumul de energie este rezultat din sectoarele de activitate în care sunt incluse 
industria,ătransporturile,ăconsumuriăreziden iale,ăserviciileă iăagricultura.ă 
Tabelul nr. 3-8 Nivel emisii în perioada 2014 - 2018 

Emisii Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 
Energie  

Substan eă
acidifiante 

SOx (t/an) 390,408 366,470 832,153 621,107 452,3075486 

NOx(t/an) 5657,145 4967,128 6869,042 5430,108 5789,916941 
Precursori ozon CO (t/an) 39950,6 28008,4 36324,4 19010,90 20924,34339 

COV (t/an) 9709,9 6030,7 7285,8 4613,40 3409,378862 
CH4 (t/an) 1061,75 1402,11 1409,3 1388,10 1674,034878 

Particule  PM10 (t/an) 4660,1 5011,6 6432,3 4490,40 3528,795534 

PM2,5 (t/an) 3495,1 3854,4 5358,5 2368,10 2472,938848 

Metale grele Pb (kg/an) 370,0 251,2 760 299,4 311,591275 

Cd (kg/an) 12,2 57,5 120 36,8 44,47189798 

As(kg/an)     35,27168155 

Ni (kg/an)     76,93009394 

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor,ăinformatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

Tabelul nr. 3-9 Contribu iaăsectoarelor la emisiileădeăpoluan iăînăjude ulăArge , în perioada 2014 - 2018 

Energie 
Emisii t/an Indicator/An *Industrie Înc lzireă

reziden ial  
Transport Agricultura 

Substan eă
acidifiante 
*Prod cimentă iă
var 

2014 
SOX (t/an) 277,6 117,3 - - 

NOx(t/an) 1322,1 539,5 3547,6 - 

2015 
SOX (t/an) 150,08 212,83 - - 
NOx(t/an) 1320,82 395,518 3045,14 - 

2016 
SOX (t/an) 286,20 543,9 - - 
NOx(t/an) 2801,14 503,20 3178,09 - 

2017 
SOX (t/an)     
NOx(t/an)     

2018 
SOX (t/an) 191,3005172 261,0070314   
NOx(t/an) 1923,605816 397,9824348 3468,32869  

Precursori ozon 
2014 

CO (t/an) 3562,2 30387,3 7889 - 
COV(t/an) 1980,7 6003,7 997,3 362,5 
CH4(t/an) - - 86,9 183,4 

2015 
CO (t/an) 2725,18 18073,1 7210 - 
COV(t/an) 2388,47 2671,35 881,1 89,8 
CH4(t/an) - - 76,53 241,757 

2016 
CO (t/an) 3413,4 27416,3 5466 - 
COV(t/an) 1424,8 3998,9 964,8 118,4 
CH4(t/an) - - 56,7 84,6 

2017 
CO (t/an) 3756,5 9223,9 6035,5 - 
COV(t/an) 2250,9 1098,0 1164,6 99,9 
CH4(t/an) - - 62,1 0,2 

2018 CO (t/an)  11086,09102 5805,76619  
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Energie 
Emisii t/an Indicator/An *Industrie Înc lzireă

reziden ial  
Transport Agricultura 

COV(t/an) 580,6982282 1612,975701 1145,454466 70,2504672 
CH4(t/an) 1614,208898 0 59,82598033  

Particule  
2014 

PM10(t/an) 159,1 4043,2 189,3 209,8 
PM2,5(t/an) 119,3 3032,4 164,9 157,4 

2015 
PM10(t/an) 1425,93 3342 170 7367 
PM2,5(t/an) 423 3254,8 145,8 30,8 

2016 
PM10(t/an) 1236 4949 164 23 
PM2,5(t/an) 353 4821 140 1,5 

2017 
PM10(t/an) 2428,9 1611,5 178 272 
PM2,5(t/an) 638,3 1570,9 151 7,9 

2018 
PM10(t/an) 1339,770405 1959,195054 182,5032543 47,3268212 
PM2,5(t/an) 370,5987918 1910,893894 155,0446813 36,4014812 

Metale grele 
2014 

Pb (kg/an) 20,1 231,7 29,2 - 
Cd (kg/an) 1,5 7,6 2,1 - 

2015 
Pb (kg/an) 1323 133,4 104,57 - 
Cd (kg/an) 1,36 54,14 2,0 - 

2016 
Pb (kg/an) 442 236 80 - 
Cd (kg/an) 35 81 1,9 - 

2017 Pb (kg/an) 110,5 99,8 89,10 - 
Cd (kg/an) 9,1 25,5 2,2 - 

2018 Pb (kg/an) 129,4327223 91,12469757 91,0338551  
Cd (kg/an) 10,6164809 31,64277462 2,212642464  
Ni (kg/an) 62,61271635 7,42439782 6,892979771  
As(kg/an) 33,87881625 1,3928653 0  

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiăînconjur tor, 
informatii puse la dispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 2019 

➢ Industria 

▪ Emisiileădeăsubstan eăacidifiante 

Tabelul nr. 3-10 Contribu iaăsectoarelorădinăindustrieălaăemisiileăpoluanteădeăSOXă iăNOx în perioada 
2014 - 2018 

An Arge  
Fabricare 
ciment 

Fabricare 
var 

Producere 
de energie 
termic  

Producerea 
mixturilor 
asfaltice 

Fabricare 
c r mizi 

Fabricare 
aliaje 

Fabricare 
alimenteă iă
b uturi 

Alte arderi 
în procese 
industriale 

2014 SOx (t/an) 105,9 11,4 1,7 2,5 2,0 1,2 -  
NOx (t/an) 130,4 18,1 145,1 5,1 1,7 - 7,6  

2015 SOx (t/an) 150 0,19 2,44 0,3 - - 0  
NOx (t/an) 1286,655 36,2 130 8 - - 8  

2016 SOx (t/an) 286,2 0,19 0,44 0,13 - - -  
NOx (t/an) 2800,9 6,71 101 2,93 - - -  

2017 SOx (t/an) 265,3 0,2 0,41 0 - - -  
NOx (t/an) 1533,8 76,4 93,7 0    13,8 

2018 SOx (t/an)   0,389671959     189,4121702 
NOx (t/an)   88,92513944     1831,975169 

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

 

▪ Emisii de precursori ai ozonului 

Tabelul nr. 3-11 Contribu iaăsectoarelorădinăindustrieălaăemisiileăpoluanteădeăCO în perioada 2014 - 2018 

An Arge  
Fabricare 
ciment 

Fabricare 
var 

Fabricare 
c r mizi 

Producere 
de energie 
termic  

Producerea 
mixturilor 
asfaltice 

2014 CO (t/an) 1548,3 15,7 4,9 67,5 28,8 
2015 CO (t/an) 2540,2 1425 - 89 1,463 
2016 CO (t/an) 3314,02 27,85 - 44 0,37 
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An Arge  
Fabricare 
ciment 

Fabricare 
var 

Fabricare 
c r mizi 

Producere 
de energie 
termic  

Producerea 
mixturilor 
asfaltice 

2017 CO (t/an) 3368,67 31,69 - 41 0,37 
2018 CO (t/an)    38,96719593  

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ăă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

▪ Emisii de particule 

Tabelul nr. 3-12Contribu iaăsectoarelorădinăindustrieălaăemisiileăpoluanteădeăparticuleăprimareăînă
suspensie în perioada 2014 - 2018 

An Arge  Producerea mixturilor 
asfaltice 

Fabricare 
ciment 

Fabricare 
var 

Fabricare 
c r mizi 

2014 PM10 (t/an) 159,1 17,2 28,2 3,1 
PM2,5 (t/an) 119,3 12,9 21,2 2,3 

2015 PM10 (t/an) 666,43 277,8 469,03 - 
PM2,5 (t/an) 155,5 151,8 94 - 

2016 PM10 (t/an) 416,48 268,7 481,65 - 
PM2,5 (t/an) 85,8 141,7 96,3 - 

2017 PM10 (t/an) 326,1 282,3 2035,4 - 
PM2,5 (t/an) 66,3 151,4 407,0 - 

2018 PM10 (t/an) 261,743004 296,579322 699,825  
PM2,5 (t/an) 34,8990672 164,76629 139,965  

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

▪ Emisii de metale grele 

Tabelul nr. 3-13 Contribu iaăsectoarelorălaăemisiileăădeămetaleăgrele,ăjude ulăArge  în perioada 2014 - 2018 

An Arge  
Fabricare 
c r mizi 

Producere de 
energieătermic  

Incinerareăde euri 

2014 
Pb (kg/an) 20,1 1,5 - 
Cd (kg/an) 1,5 0,9 - 

2015 
Pb (kg/an) - 0,87 12 
Cd (kg/an) - 0,7 0,9 

2016 
Pb (kg/an) - 1,7 15,6 
Cd (kg/an) - 0,03 1,2 

2017 
Pb (kg/an) - 1,5 3,4 
Cd (kg/an) - 0,0 0,3 

2018 
Pb (kg/an)  0,00149874 5,21650702 
Cd (kg/an)  0,00024979 0,4702157 

Sursa:  Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ăă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

➢ Transportul 

Tabelul nr. 3-14 Contribu iaăvehiculelorădeătransportălaăemisii în perioada 2014 - 2018 

Transport 

Emisii t/an An Arge  Autoturisme Autoutilitare 
Vehicule 
grele iă
autobuze 

Motorete iă
motociclete 

C iăferate 

Substan eă
acidifiante 
 

2014 NOx (t/an) 1054,6 395,1 1864,6 0,7 232,5 
2015 NOx (t/an) 977,3 366,02 1583,65 0,704 118,175 
2016 NOx (t/an) 1003,29 - 1647,39 0,87 121,48 
2017 NOx (t/an) 1140,62 432,29 1742,37 0,97 121,27 
2018 NOx (t/an) 1137,513225 449,5588208 1745,735561 1,290323977 126,137455 
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Transport 

Emisii t/an An Arge  Autoturisme Autoutilitare 
Vehicule 
grele iă
autobuze 

Motorete iă
motociclete 

C iăferate 

Precursori 
ozon 

2014 
CO (t/an) 6206,5 1082,8 501,0 35,9 62,8 
COV(t/an) 725,1 115,6 120,2 9,0 27,3 
CH4(t/an) 45,1 5,2 35,0 0,5 - 

2015 
CO (t/an) 5751,55 1003,178 425,48 34,748 24,131 
COV(t/an) 671,981 107,077 102,086 8,75 10,487 
CH4(t/an) 41,769 4,853 29,751 0,479 - 

2016 
CO (t/an) 4135,23 - 454,39 41,90 24,80 
COV(t/an) 719,70  121,88 11,01 10,78 
CH4(t/an) 39,97  11,38 0,58 - 

2017 
CO (t/an) 4672,82 836,20 480,18 46,38 24,78 
COV(t/an) 897,27 116,42 125,94 14,26 10,77 
CH4(t/an) 44,70 4,89 11,93 0,65 0,0 

2018 
CO (t/an) 4378,833678 855,3203564 483,4903096 59,6989589 25,77765657 
COV(t/an) 865,6707251 121,3283645 130,4318691 15,98625288 11,20231417 
CH4(t/an) 41,81949736 4,977342258 12,18585788 0,827953159 0,00176282 

Particule  

2014 
PM10 (t/an) 73,3 42,4 66,9 0,2 6,4 
PM2,5 (t/an) 62,6 38,4 57,8 0,2 5,8 

2015 
PM10 (t/an) 67,913 39,305 56,304 0,216 3,248 
PM2,5 (t/an) 58,057 35,532 49,116 0,201 3,090 

2016 
PM10 (t/an) 61,55 - 65,46 0,25 3,33 
PM2,5 (t/an) 50,27 - 56,96 0,23 3,17 

2017 
PM10 (t/an) 70,37 35,77 68,62 0,27 3,33 
PM2,5 (t/an) 57,38 31,25 59,42 0,25 3,17 

2018 
PM10 (t/an) 71,26553847 36,42659685 70,46480564 0,364905356 3,467550402 
PM2,5 (t/an) 58,17747959 31,70079973 61,01747908 0,336443681 3,298621591 

Metale grele 
 

2014 
Pb (kg/an) 33,8 13,1 55,4 14,6 - 
Cd (kg/an) 1,0 0,3 0,7 0,1 - 

2015 
Pb (kg/an) 31,3 12,1 47,046 14,126 - 
Cd (kg/an) 0,9 0,281 0,583 0,110 - 

2016 
Pb (kg/an) 36,19 - 30,33 0,058 - 
Cd (kg/an) 1 - 0,62 0,02  

2017 
Pb (kg/an) 41,72 14,50 32,84 0,06 - 
Cd (kg/an) 1,16 0,32 0,67 0,01 - 

2018 
Pb (kg/an) 42,14933226 15,16076365 33,63645417 0,08730502 - 
Cd (kg/an) 1,1558258 0,34023642 0,68752017 0,00260183 0,023991544 

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

➢ Agricultura 

Tabelul nr. 3-15 Contribu iaănivelăemisiiăpeăsectoare în perioada 2014 - 2018 

Agricultura 
Emisii t/an An Arge  Culturi 

agricole 
Ferme de 
porci 

Ferme de 
p s ri 

Înc lzireă
hale 

Substan eă
acidifiante 

2014 SOx (t/an) 0 0 0 0,35 
NO (t/an) 0 1,03 5,2 1,36 

2015 SOx (t/an) 0 0 0 0,15 
NO (t/an) 9 1,631 5,0 0,914 

2016 SOx (t/an) 0 0 0 0,001 
NO (t/an) 26,964 1,206 5,568 0 

2017 SOx (t/an) 0 0 0 0 
NO (t/an) 8,10 0,02 2,380 0 

2018 SOx (t/an) 0 0 0 0 
NO (t/an) 0 0 0 0 

Precursori 
ozon 

2014 CO (t/an) 0 0 0 16,1 
NMVOC(t/an) 0 93,2 516,6 1,3 
CH4(t/an) 0 102,4 81,0 0 
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Agricultura 
Emisii t/an An Arge  Culturi 

agricole 
Ferme de 
porci 

Ferme de 
p s ri 

Înc lzireă
hale 

2015 CO (t/an) 0 0 0 5,759 
NMVOC(t/an) 4 0 89,770 3 
CH4(t/an) 0 153,413 80,317 0 

2016 CO (t/an) 0 0 0 0,040 
NMVOC(t/an) 10,367 0 108,17 0,2 
CH4(t/an) 0 - - 0 

2017 CO (t/an) 0 0 0 0,040* 
NMVOC(t/an) 3,983 0 95,978 0,2* 
CH4(t/an) 0 153,413* 80,317* 0 

2018 CO (t/an) 0 0 0 0 
NMVOC(t/an) 2,7318072 0 67,51866  
CH4(t/an) 0 0 0 0 

Particule  2014 PM10 (t/an) - 10,3 199,4 1,4 
PM2,5 (t/an) - 7,7 149,6 1,1 

2015 PM10 (t/an) 7,5 10,3 199,4 1,4 
PM2,5 (t/an) 6 7,7 149,6 1,1 

2016 PM10 (t/an) 23,411 8,190 43,569 0,01 
PM2,5 (t/an) 1,505 1,440 33,749 0,09 

2017 PM10 (t/an) 11,544 8,190** 9,888 0,01 
PM2,5 (t/an) 1,009 1,440** 6,879 0,009 

2018 PM10 (t/an) 4,9553712  42,30395  
PM2,5 (t/an) 0,1905912  36,16589  

*an 2015 
**an 2016 

Sursa: Prelucrare din Rapoartele privind starea mediului anii 2014 - 2018 -Cap.ăCalitateaă iăpoluareaăaeruluiă
înconjur tor, informatiiăpuseălaădispozi ieădeăAPțăArge ă- inventar emisii pentru anul 2018, sesiune raportare 
2019 

3.2.3.Evaluarea nivelului indicatorilor de calitate a aerului prin tehnici de modelare 

3.2.3.1.Programulăpentruămodelareaădispersieiăpoluan ilorăînăaer 

Pentru modelarea dispersiei poluan ilor în aer a fost utilizat programul AERMOD 
View dezvoltată deă firmaă Canadian ă Lakesă Environmental.ă Programulă con ineă ună pachetă
completădeămodelareăaădispersiilorăcareăîncorporeaz ăîntr-oăsingur ăinterfa ămodele:ăISCST3,ă
ISC-PRIMEăşiăAERMOD,ăutilizateăpeăscar ă larg ăînăevaluareaăconcentra iilorăpoluan ilorăşiă
depunerilor provenite de la diverse surse. 

Modelele încorporateăauăfostădezvoltateădeăAgen iaădeăProtec iaăMediuluiădinăStateleă
Uniteă(USăEPA)ăşiăsuntărecunoscuteăpeăplanămondial. 

AERMODăesteăbazatăpeăunămodelădeăpan ăsta ionar .ăÎnăstratulălimit ăstabilădistribu iaă
concentra iilorăesteăconsiderat ăgaussian ăatâtăînăplanăorizontal,ăcâtăşiăînăplanăvertical.ăÎnăstratulă
limit ăconvectiv,ădistribu iaăînăplanăorizontalăesteăconsiderat ăgaussian ,ăiarădistribu iaăvertical ă
esteădescris ăcuăoăfunc ieădeădensitateădeăprobabilitateăbi-gaussian .ăAERMODăiaăînăcalculăaşa-
numitaă"pan ăascensional ",ăprinăcareăoăparteăaămaseiăuneiăpeneăgenerateădeăoăsurs ăseăridic ăşiă
r mâneă înă apropiereaăp r iiă superioareă aă stratuluiă limit ,ă înainteădeă aă seă amestecaă înă stratulă
convectivălimit .ăAERMODăurm reşteădeăasemeneaăoriceăpan ăcareăpenetreaz ăînăstratulăstabilă
înalt,ăpermi ându-iăapoiăs ăreintreăînăstratulălimit ăcândăşiădac ăesteăcazul. 

Programulă permiteă specificareaă şiă construc iaă unoră modeleă graficeă pentruă obiecteleă
considerateă (surse,ă cl diri,ă receptori)ă cuă posibilitateaă modific rii caracteristicilor acestora 
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precumăşiăaăad ug riiăunorăadnot riăşiăinser riiăunorăh r iăpentruăoăvizualizareăşiăoăidentificareă
câtămaiăuşoar ăaăsurseiăcuăspecificareaăîn l imiiăşiăaătipuluiădeăteren. 

Modelele încorporate în Aermod View:  

❖ Modelul ISCST3 (Industrial Source Complex - Short Term version 3) 

Modelulădeădispersieă ISCST3ăesteăunămodelăGausianăsta ionar,ăcareăpoateăfiăutilizată
pentruă evaluareaă concentra iiloră poluan iloră şi/sauă depuneriloră deă laă diverseă surseă asociateă
complexelor industriale. Modelulăpoateă fiă utilizatăpentruămodelareaăpoluan ilorăprimariă şiă aă
emisiilorăcontinueădeăpoluan iătoxiciăşiăpoateăutilizaăsurseămultipleă(deătipăpunctiform,ăvolume,ă
arii,ăexploat riădeăsuprafa ,ăsauăariiăalungite).ăVitezaăemisiilorăpoateăfiăconsiderat ăconstant ă
sauăvariabil ăînăfunc ieădeălun ,ăanotimp,ădeădateleăorareăpentruăoăanumit ăziăsauădeăalteăperioadeă
deăvaria ieăşiăspecificateăpentruăoăsingur ăsurs ,ăsauăpentruăsurseămultiple.ăModelulăpoateăluaă
înă considerareă şiă influen aăgeometrieiă cl diriloră învecinate asupra emisiilor din surse de tip 
punctiform.ăDatorit ăalgoritmilorădeălucru,ăesteăposibil ăşiămodelareaăefectelorăprecipita iiloră
asupraăgazelorăşiăparticulelor.ăLocalizareaăreceptorilorăpoateăfiăspecificat ăsubăformaăunorăre eleă
sau separat, în sistem de coordonate cartezian sau polar pentru terenuri cu diferite grade de 
complexitate.ăSeăpotăutilizaădateămeteorologiceăînătimpărealăpentruăcondi iileăatmosfericeăcuărolă
însemnatăînăstudiulăimpactuluiăpoluan ilorăatmosfericiăasupraăzoneiăsupuseămodel rii. În urma 
model riiă suntă furnizateă dateleă finaleă pentruă concentra ie,ă depunereaă total ă şiă depunereaă
umed /uscat . 

❖ Modelul ISC - PRIME (Plume Rise Model Enhancements) 
Modelul ISC-PRIMEăîncorporeaz ădou ăcaracteristiciăimportanteăasociateăcuămişcareaă

aeruluiăînăjurulăcl diriloră(sauăaltorăobstacole): 
- creştereaăcoeficientuluiăpeneiădeădispersieăsubăinfluen aăturbulen elor; 
- reducereaă în l imiiă peneiă deă dispersieă datorit ă efectuluiă combinată dintreă profilulă

descendentăală linieiădeăcuren iădatoratăcaracteristicilorădeăconstruc ieăaleăcl dirilorăşiă
amplific riiăturbulen elor. 

Acestă modelă permiteă specificareaă unoră termeniă deă intrareă utiliza iă înă descriereaă
configura ieiăcl dirilorăşiăconstruc iilorăsuprapuse.ăPentruăaărulaăacestămodel,ăînăprealabil este 
necesar ărulareaămodeluluiăBPIPă - PRIME pentru a furniza datele de lucru necesare. Restul 
op iunilorăsuntăidenticeăcuăceleădinămodelulăISCSC3.ăCuătoateăacestea,ăuneleăop iuniăprezenteă
înămodelulăISCST3ănuăsuntădisponibileăşiăpentruămodelulăISCă- PRIMEă(op iuniădeătoxicitate,ă
op iuniăprivindădateleădeăie ireăorare,ăzilniceă iăceleădependenteădeăanotimp,ăanumi iăalgoritmiă
deăoptimizareăaăarieiăsurseiă iăalgoritmiăpentruădepunerileăuscate). 

❖ Modelul AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) 

Modelulăcareăst ălaăbazaăreglement riiădeăstareăsta ionar ăareătreiăcomponenteăseparate: 
- AERMOD (pentru modelarea dispersiei); 
- AERMAP (preprocesor topographic AERMOD); 
- AERMET (preprocesor meteorologic ARMOD). 

Înă programă suntă incluseămaiămulteă op iuniă pentruămodelareaă impactului surselor de 
poluareăasupraăcalit iiăaerului.ăÎnăprincipiu,ămodelulăcon ineăaceleaşiăop iuniăcaăşiă ISCST3. 
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Pentruărulareaămodeluluiăsuntănecesareădou ătipuriădeăfişiereăceăcon inădateleămeteorologice,ă
unulăcuădateădeăsuprafa ăşiăunulăcuădateăprivind profilurileăpeăvertical ,ăambeleăprelucrateăînă
prealabil cu programe de preprocesare.   

Pentruăvaria iaăemisiilorăseăpotăselectaăop iuniăorare,ăzilnice,ăanualeăsauăînăfunc ieădeă
anotimp.ăPentruăaplica iiăcareăimplic ădetaliiăasupraăterenuluiăesteănecesar  introducerea unor 
dateă topograficeă deă intrareă referitoareă laă terenulă undeă esteă situată amplasamentulă precumă şiă
receptorii.ă Rezultateleă ob inuteă înă urmaă model riiă prină implementareaă algoritmiloră deă
depunere/sedimentare,ăseăpotăob ineăsubăform ădeăconcentra ii, flux total de depunere, sau ca 
fluxă ală depuneriiă uscate/umedeă înă func ieă deă cerin eă şiă deă dateleă introduse,ă modelulă poateă
solicitaă şiă introducereaă unoră fişiereă deă corec ieă careă con ină uneleă rezultateă intermediareă
(informa iiădespreărezultateleămodel riiăşiăinforma iiăprivindăuneleădateămeteorologiceăcuăvaloriă
variabile).ăModelulăfaceădistinc ieăîntreăterenurileăînalteăsituateăsubăîn l imeaădeăemisieă(terenă
simplu)ăşiăcelăsituatădeasupraăîn l imiiădeăemisieă(terenăcomplex). 

Programul pentru modelarea dispersiei din trafic -  CALRoads View: 

Esteă ună programă deă modelareă aă dispersieiă poluan iloră înă aeră rezulta iă dină trafic. 
CALRoadsă Viewă combin ă urm toareleă surseă mobileă deă dispersieă aă aeruluiă într-oă singur ă
interfa ăgrafic ăintegrat :ăCALINE4,ăCAL3QHCă iăCAL3QHCR.AcesteămodeleăaleăAgen ieiă
deămediuădinăSUAăsuntăutilizateăpentruăestimareaăconcentra iilorădeămonoxidădeăcarbonă(CO),ă
dioxidădeăazotă(NO2),ăpulberiă înăsuspensieă iăalteăgazeăinerteăproveniteădinătoateătipurileădeă
trafic 

- CALINE4 : estimeaz  concentra iileăînăaerădeămonoxidădeăcarbonă(CO),ădioxidădeăazotă
(NO2)ă iăparticuleăîn suspensie înăapropiereădeă osele. Op iunileăsuntădisponibileăpentruă
modelareaălâng ăintersec ii,ăparc ri,ăautostr ziăsuspendateăsauănormaleă iăcanioane. 

- CAL3QHCă:ăestimeaz ăconcentra iileătotaleădeăpoluan iăatmosfericiă(COăsauăPM),ăînă
apropiereădeăautostr ziăpentruăvehiculeăînămi careăsauăceleădeămergăînăgol.Acestămodelă
estimeaz ,ă deă asemenea,ă lungimeaă coziloră formateă deă vehiculeleă aflateă înă ralantiă înă
intersec iileăsemnalizate. 

- CAL3QHCRă:ăesteăoăversiuneăîmbun t it ăaăCAL3QHC,ăcareăpoateăprocesaăpân ălaăună
an date meteorologice din ora în ora.  
Inventarul de trafic orar  utilizat în modelare, a fost prelucrat din inventarul privind 

traficul mediu zilnic anualăpeădrumuriăna ionaleă/ăjude eneăArge , trafic mediu anual pe drumuri 
na ionaleă(CESTRINă– recens mântă2015). − NivelulăemisiilorăauăfostăcalculateăpeăbazaăfactorilorădeăemisieădinăEMEP/EEAăedi iaă2016ă
– 1A3bi-iv Road Transport, utilizând formula de calcul: 

Ei = j (m (FCj,m x EFi,j,m)) 
Ei = emisia de poluant i [ g ] , 
FCJ , m = consumul de combustibil al vehiculului categoria j folosind combustibil m [ kg] 
EFi , j, m = consumul specific de combustibil Factor de emisie a poluantului i pentru vehicul 
categoriaăjă iămăcombustibilă[ăgă/ăkgă]ă. 
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3.2.3.2. Evaluarea nivelului de fond regional 

Tabelul nr. 3-16 Nivel fond regional pentru ZonaăArge /ăAglomerareaăPite tiăanulă2014 

Zona/Aglomerare 

SO2 NO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2.5 As Cd Ni Pb 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

conc. de 
fond 
regional 

µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc µg/mc ng/mc ng/mc ng/mc ng/mc 

Zona Arge  4.617 10.963 11.724 570.374 0.193 20.515 16.608 0.835 0.216 0.596 14.484 

Aglomerarea 
Pite ti 4.288 10.109 12.404 307.839 0.394 20.482 16.906 0.688 0.184 0.630 5.407 

Sursa : ANPM 
 

Pentruă evaluareaă fonduluiă regionalăpeă componente,ă naturală iă transfrontieră nuă suntă
suficienteăinforma ii. Nivelulăfonduluiăregionalăpentruăjude ulăArge ă iăAglomerareaăPite tiăaă
fost transmisădeăAgen iaăNa ional ăpentruăprotec iaățediului. 
 

3.2.3.3.ăEvaluareaăniveluluiădeăfondăurban:ătotal,ătrafic,ăindustrie,ăinclusivăproduc iaădeă
energieătermic ăşiăelectric ,ăagricultur ,ăsurseăcomercialeăşiăreziden iale,ăechipamenteă
mobile off-road, transfrontier 
 

➢ Evaluarea cre teriiăniveluluiăde FOND URBAN prin tehnici de modelare, s-a realizat 
pentru sectoarele de activitate: 

- industrieăinclusivăproducereădeăenergieătermic ă iăelectric ; 
- energie – consumăreziden ial; 
- transport 

Rezultateleăprivindănivelulăindicatorilorăpeătipuriădeăactivit iă iăstructur ăspa ial ăsuntă
centralizate în tabelul nr. 3-16 pentruăzonaăArge ă iă înă tabelulănr. 3-17 pentru Aglomerarea 
Pite ti. 
Tabelul nr. 3-17 Evaluareaăcre teriiăniveluluiădeăFOND URBAN -  zona Arge ă- anădeăreferin ă2014 

INDICA
TOR 

Perioada 
de 

mediere 
UM 

TIP ACTIVITATE 

Surseăsta ionareă Surseădeăsuprafa  
Surse 
liniare 

INDUSTRIE 
ENERGIE(REZIDENTIAL) 

Transport  GAZE 
NATURALE 

GPL 
CARBUNE

/ LEMN 

SO2 
1 ora µg/m3 0,39069 7,7542 0,00813 8,87762 - 

24 ore µg/m3 0,16596 3,17821 0,0038 2,39489 - 
1 an µg/m3 0,04074 1,41379 0,00074 0,58633 - 

NO2 
1 ora µg/m3 54,69649 206,46264 0,81349 44,38812  

1 an µg/m3 0,105 0,7 0,02605085 0,35 7,8715 
NOx 1 an µg/m3 0,195 1,3 0,04838015 0,65 14,6185 

PM10 
24 ore µg/m3 - - - - - 
1 an µg/m3 2 0,13922 0,00074 6 9,728 

PM2,5 1 an µg/m3 0,3 0,13922 0,00074 6 - 
CO 8 ore mg/m3 0,0125754 0,2688349 0,0004769 2,9777219 2,405 
Pb 1 an µg/m3 0,0021 0,00278 0 0,00235 - 
As 1 an ng/m3 0,23 0,2587 0 0,03 - 
Cd 1 an ng/m3 0,16 1,4579 0 0,06 - 
Ni  1 an ng/m3 0,61 2,7798 0 0,12 - 

C6H6* 1 an µg/m3 - - -   

Nota : Modelare: Anexa 4 - InventarăemisiiăANPM,ăexcep ieăindicatorăC6H6. 
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• Valorileăconcentra iiloră înscrise în tabel - sunt specifice zonelor locuite 

- nu includ zona surselor de emisii 

Tabelul nr. 3-18 Evaluareaăcre teriiăniveluluiădeăFOND URBAN – AglomerareaăPite tiă- anădeăreferin ă
2014 

TIP FOND 
Perioada 

de 
mediere 

UM 

TIP ACTIVITATE 

Surseăsta ionareă Surseădeăsuprafa  
Surse 
liniare 

INDUSTRIE 
ENERGIE(REZIDENTIAL) 

Transport  GAZE 
NATURALE 

GPL 
CARBUNE/ 

LEMN 

SO2 
1 ora g/m3 1,28607 7,7542 0 8 - 

24 ore g/m3 0,31265 3,17821 0 1 - 
1 an g/m3 0,11247 1,414 0 0,3 - 

NO2 
1 ora g/m3 58,98677  0 -  
1 an g/m3 1,75 0,7 0 0,35 2,83 

NOx 1 an g/m3 3,25 1,3 0 0,65 5,26 

PM10 
24 ore g/m3 - - 0 - - 
1 an g/m3 0,338 1,414 0 6 3,5 

PM2,5 1 an g/m3 0,128 1,414 0 6 - 
CO 8 ore mg/m3 0,054914 0,268835 0 1 0,34357 
Pb 1 an g/m3 0,00218 0,002778 0 0,001 - 
As 1 an ng/m3 0,01 0,26 0 0,02 - 
Cd 1 an ng/m3 0,17 1,46 0 0,04 - 
Ni  1 an ng/m3 0,59 2,78 0 0,09 - 

C6H6* 1 an g/m3     3,6* 

Not  : 

• Modelare: Anexa 4 - InventarăemisiiăANPM,ăexcep ieăindicator C6H6. 

• Indicator C6H6 *-Valoare m surat ăînăRNMCAă- tabel nr . 2-1 Date privind emisiile în Jude ulăArge ,ă
perioada 2010-2014. • Valorileăconcentra iiloră înscrise în tabel - sunt specifice zonelor locuite 

- nu includ zona surselor de emisii 
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Fond urban - Zona Arge ă– industrie 

 
 

Figura nr. 3-1 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă–industrie – indicator SO2, medieăorar  

Figura nr. 3-2 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicator SO2- mediaăzilnic  

Figura nr. 3-3 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicator SO2- mediaăanual  
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Figura nr. 3-4 Cre tereănivelăFondăurban zona Arge ă- industrie - indicator NO2 – mediaăorar  

Figura nr. 3-5 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă-industrie - indicator NO2 – mediaăanual  
Figura nr. 3-6 Cre tereănivelăFondăurbanăăzona Arge ă- industrie - indicator CO – valămax.ăzilnic ăaămediilorălaă8ăore 
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Figura nr. 3-7 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicatorăPM10ă,ămediaăanual  

Figura nr. 3-8 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicatorăPM2,5,ămediaăanual  
Figura nr. 3-9 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicatorăAs,ămediaăanual  
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Figura nr. 3-10 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicatorăCd,ămedieăanual  

Figura nr. 3-11 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicatorăNi,ămedieăanual  
Figura nr. 3-12 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- industrie – indicator Pb, medie 
anual  
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Fond urban - AglomerareaămunicipiulăPite tiă– industrie 

 
Figura nr. 3-13 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicatorăSO2,ămedieăorar  

Figura nr. 3-14 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicatorăSO2,ămedieăzilnic  
Figura nr. 3-15 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicatorăSO2,ămedieăanual  



PLANăăDEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă- 2024 
 
 

Pag 141 din 350 

 

 
 

Figura nr. 3-16 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicatorăNO2,ămedieăorar  
Figura nr. 3-17 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicatorăNO2,ămedieăanual  

Figura nr. 3-18 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicator CO, val max. 
zilnic ăaămediilorălaă8ăore 
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Figura nr. 3-19 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicator PM10,ămediaăanual  

Figura nr. 3-20 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industire – indicatorăPM2,5,ămediaăanual  
Figura nr. 3-21 Cre tereănivelăFondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicator Cd, medieăanual  
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Figura nr. 3-22 Cre tereănivel FondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicator Ni, medie anuala 

Figura nr. 3-23 Cre tereănivel FondăurbanăAglomerareaăPite tiă– industrie – indicator Pb, medie anual  
Figura nr. 3-24 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă– consumăreziden ialăGNă– indicator CO , val 
max.ăzilnic ăaămediilorălaă8ăore 
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Figura nr. 3-25 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGN- indicatorăSO2,ămedieăorar  

Figura nr. 3-26 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Agre ă- consumăreziden ialăGN- indicatorăSO2,ămedieăzilnic  
Figura nr. 3-27 Cre tereănivel Fond urban zona Agre ă- consumăreziden ialăGNă– indicator SO2, medie 
anual  



PLANăăDEăMEN INEREăAăCALIT IIăAERULUIăÎNăJUDE ULăARGE ă2020ă- 2024 
 
 

Pag 145 din 350 

 

 
Figura nr. 3-28 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGN- indicator NO2, medie anual  

Figura nr. 3-29 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGNă– indicatorăPM10,ămedieăanual  
Figura nr. 3-30 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGNă– indicator PM2,5, medie anual  
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Figura nr. 3-31 Cre tereănivelFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialăGNă– indicatorăAs,ămedieăanual  

Figura nr. 3-32 Cre tereănivelFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialăGNă– indicatorăCd,ămedieăanual  
Figura nr. 3-33 Cre tereănivelFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialăGNă– indicatorăNi,ămedieăanual  
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Figura nr. 3-34 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGN- indicatorăPb,ămedieăanual  

Figura nr. 3-35 Cre tereănivel Fond urban zona Agre ă- consumăreziden ialăGPLă– indicatorăSO2,ămedieăorar  
Figura nr. 3-36 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGPLă– indicator SO2, medie 
zilnic  
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Figura nr. 3-37 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ial GPL – indicatorăSO2ă,ămedieăanual  

Figura nr. 3-38 Cre tereănivelăFond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGPL- indicatorăNO2,ămedieăorar  
Figura nr. 3-39 Cre tereănivelăFond urban zona Arge ă- consumăreziden ialăGPLă– indicator NO2, 
medieăanual  
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Figura nr. 3-40 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ial GPL – indicator CO, valămax.ăzilnic ăaămediilorălaă8ăore 
Figura nr. 3-41 Cre tereănivel Fond urban zona Agre ă- consumăreziden ialăGPLă– indicatorăPM10,ămedieăanual  

Figura nr. 3-42 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialăGPLă– indicatorăPM2,5,ămedieăanual  
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Figura nr. 3-43 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialălemn- indicatorăSO2,ămedieăorar  

Figura nr. 3-44 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialălemn- indicatorăSO2ă,ămedieăzilnic  
Figura nr. 3-45 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăSO2,ămedieăanual  
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Figura nr. 3-46 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialălemn- indicatorăNO2,medieăorar  

Figura nr. 3-47 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăNO2,ămedieăanual  
Figura nr. 3-48 Cre tereănivel Fond urban zona Agre ă- consumăreziden ialălemnă– indicator CO, val 
max.ăzilnic ăaămediilorălaă8ăore 
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Figura nr. 3-49 Cre tereănivel Fond urban zona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicator As, medie anual  

Figura nr. 3-50 Cre tereănivel Fond urban zona  Arge ă- consumăreziden ialălemn- indicatorăCd,ămedieăanual  
Figura nr. 3-51 Cre tereănivel Fond urban zona Agre ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăNi,ămedieăanual  
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Figura nr. 3-52 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăPb,ăămediaăanual  

Figura nr. 3-53 Cre tereănivelăFondăurban zona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăPM10,ămediaăanual  
Figura nr. 3-54 Cre tereănivelăFondăurbanăzona Arge ă- consumăreziden ialălemnă– indicatorăPM2,5,ămediaăanual  
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➢ Evaluarea nivelului de fond urban total - anulădeăreferin ă2014 

❖ ZONA ARGE  
 
Nivelul de Fond urban total - esteăcompusădin:ăfondulăregională+ăcre tereaăniveluluiădeăfondăurbanărezultatădinămodelareăpentruăactivit ile:  producere de energie termic ă 
iăelectrica,ăenergieă- surse reziden ialeă iăinstitu ionaleăă(gazănatural,ăGPLă iălemn)ă iătransport; 

Tabelul nr. 3-19 Nivel de Fond urban total zona Arge ă- anăreferin ă2014 

ZonaArge  

SO2 NO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2.5 As Cd Ni Pb 

µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc ng/mc ng/mc ng/mc µg/mc 

nivel fond urban total 6,6586 20,015551 28,53588 6,2349834 0,193 38,38296 23,04796 1,355 1,896 4,106 0,021714 
VL/VT  40  10 5 40 25 6 5 20 0,5 

cre tereănivelăfondăurbană:ăindustrie 0,04074 0,105 0,195 0,0125754 0 2 0,3 0,23 0,16 0,61 0,0021 

cre tereănivelăfondăurban : surse 
reziden ialeă iăinstitu ionaleă:Comb. 
gaz natural 

1,41379 0,7 1,3 0,2688349 0 0,13922 0,13922 0,26 1,46 2,78 0,00278 

cre tereănivelăfondăurbană:ăsurseă
reziden ialeă iăinstitu ionaleă:Comb. 
GPL 

0,00074 0,02605085 0,04838015 0,0004769 0 0,00074 0,00074 0 0 0 0 

cre tereănivelăfondăurban:ăsurseă
reziden ialeă iăinstitu ionaleă– Comb. 
lemn 

0,58633 0,35 0,65 2,9777219 0 6 6 0,03 0,06 0,12 0,00235 

cre tereănivelăfondăurban:ăTransport 0 7,8715 14,6185 2,405 0 9,728 0 0 0 0 0 

 nivel fond regional  4,617 10,963 11,724 0,570374 0,193 20,515 16,608 0,835 0,216 0,596 0,014484 

Sursa: Anexa 4 - Inventar emisii ANPM – excep ieăindicatorul C6H6 ; COPERT 2014 ; inventar  trafic rutier (CESTRIN) . 
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Figura nr. 3-55 Fond urban total zona Arge ă- indicator SO2 

Figura nr. 3-56 Fond urban total zona Arge ă- indicator NO2 

 
Figura nr. 3-57 Fond urban total zona Agre ă- indicator NOx 

Figura nr. 3-58 Fond urban total zona Arge ă- indicator CO 
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Figura nr. 3-59 Fond urban total zona Arge ă- indicator PM10 
Figura nr. 3-60 Fond urban total zona Arge ă- indicator PM2,5 

 
 

 
Figura nr. 3-61 Fond urban total zona Arge ă- indicator As 

 
Figura nr. 3-62 Fond urban total zona Arge ă- indicator Cd 
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Figura nr. 3-63 Fond urban total zona Arge ă- indicator Ni 

Figura nr. 3-64Fond urban total zona Arge ă- indicator Pb 

❖ AGLOMERAREAăMUNICIPIULăPITE TI 
Nivelul de Fond urban total - esteăcompusădin:ăfondulăregională+ăcre tereaăniveluluiădeăfondăurbanărezultatădinămodelareăpentruăactivit ile:  producere de energie termic ă 
iăelectrica,ăenergieă- surse reziden ialeă iăinstitu ionaleă(gazănaturală iălemn)ă iătransport; 

Tabelul nr. 3-20 NivelăFondăurbanătotalăAglomerareaăPite tiă– anăreferin ă2014 

Aglomerarea Pite ti SO2 NO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2.5 As Cd Ni Pb 

µg/mc µg/mc µg/mc mg/mc µg/mc µg/mc µg/mc ng/mc ng/mc ng/mc µg/mc 
nivel fond urban total 6,114 15,739 22,864 1,975158 3,994 31,734 24,448 0,978 1,854 4,09 0,011367 

VL/VT  40  10 5 40 25 6 5 20 0,5 

cre tereănivelăfondăurbană:ăindustrie 0,112 1,75 3,25 0,054914 0 0,338 0,128 0,01 0,17 0,59 0,00218 

cre tereănivelăfondăurbană:ăsurseăreziden ialeă iă
institu ionaleă:Comb. gaz natural 

1,414 0,7 1,3 0,268835 0 1,414 1,414 0,26 1,46 2,78 0,00278 

cre tereănivelăfondăurban:ăsurseăreziden ialeă iă
institu ionaleă– Comb. lemn 

0,3 0,35 0,65 1 0 6 6 0,02 0,04 0,09 0,001 

cre tereănivelăfondăurban:ăTransport 0 2,83 5,26 0,34357 3,6* 3,5 0 0 0 0 0 

 nivel fond regional  4,288 10,109 12,404 0,307839 0,394 20,482 16,906 0,688 0,184 0,63 0,005407 

Sursa: Anexa 4, Inventar emisii ANPM – excep ieăindicatorul C6H6; COPERT 2014  
 Pentru indicatorul C6H6 * s-a folosit valoarea m surat ăînăRNMCA ( tabelul nr 2-1 DateăprivindăemisiileăăînăJude ulăArge ,ăperioada 2010-2014). 
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Figura nr. 3-65 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator SO2 

Figura nr. 3-66 Fond urban total Aglomerarea Pite tiă– indicator NO2 
Figura nr. 3-67 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator NOx 

 
Figura nr. 3-68 Fond urban total  AglomerareaăPite tiă– indicator CO 

Figura nr. 3-69 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator PM10 
Figura nr. 3-70 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator PM2,5 
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Figura nr. 3-71 Fond urban total  AglomerareaăPite tiă– indicator As 

Figura nr. 3-72 Fond urban total  AglomerareaăPite tiă– indicator Cd 
Figura nr. 3-73 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator Ni 

 
 

Figura nr. 3-74 Fond urban total  AglomerareaăPite tiă– indicator Pb 

 
Figura nr. 3-75 Fond urban total AglomerareaăPite tiă– indicator C6H6
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3.2.3.4. Evaluareaăniveluluiădeăfondălocal:ătotal,ătrafic,ăindustrie,ăinclusivăproduc iaădeăenergieătermic ăşiăelectric ,ăagricultur , surse comerciale 
şiăreziden iale, echipamente mobile off-road, transfrontier 

➢ Evaluarea cre terii nivelului de FOND ȚOCAȚ  (modelare) s-aărealizatăpentruătipurileădeăactivit i: 
˗ industrieăinclusivăproducereădeăenergieătermic ă iăelectric ă– surseăsta ionare; 
˗ energie – consum reziden ială– gaz natural, GPL, lemn – surseădeăsuprafa ; 
˗ agricultur ă– surseădeăsuprafa  
˗ transport – surse liniare (mobile) 

Tabelul nr. 3-21 Evaluareaăcre teriiăniveluluiădeăFOND LOCAL  zona Arge ă – anăreferin ă2014 

INDICATOR 
Perioada 

de 
mediere 

UM 

TIP ACTIVITATE 
Surse 
liniare 

Surse 
sta ionare 

ENERGIE(REZIDENTIAL)- surse de 
suprafa  

Surse de 
suprafa  

Industrie 
GAZE 

NATURALE 
GPL 

CARBUNE/ 
LEMN 

Agricultur ăă Transport 

FOND LOCAL        

SO2 
1 ora g/m3 23,51718 1,78825 2,97845 145,4925 1,67156 - 

24 ore g/m3 4,05127  0,2074 0,61909 23,81138 0,27706 - 
1 an g/m3 7,618971 0,06566 0,10792 3,36572 0,03027 - 

NO2 
1 ora g/m3    123,00615 6,52952 - 
1 an g/m3 1,05 2,45 1,75 0,7 0,0414295 0,04445 

NOx 1 an g/m3 1,95 4,55 3,25 1,3 0,0769405 0,08255 

PM10 
24 ore g/m3      - 
1 an g/m3 0,96322 0,06566 0,10792 10 6,0 0,055 

PM2,5 1 an g/m3 0,95311 0,06566 0,10792 5 1 - 
CO 8 ore mg/m3 0,04764 0,0274013 0,0274013 5,5 0,04614 1,295 

Pb 1 an g/m3 0,0365 0,00013 0,00015 0,00378 0 0 

As 1 an ng/m3 0,03 0,01 0,01 0,05 0 0 
Cd 1 an ng/m3 0,599 0,05 0,08 0,05 0 0 
Ni 1 an ng/m3 0,94 0,13 0,15 0,19 0 0 

C6H6* 1 an g/m3    3,89*   
Nota : Modelare: Anexa 4 - InventarăemisiiăANPM,ăexcep ieăindicatorul C6H6. 
Pentru indicatorul C6H6 * s-a folosit valoarea modelat ă- din Tabelul nr . 2-1 DateăprivindăemisiileăînăJude ulăArge ,ăperioadaă2010-2014. • Concentra iileăînscriseăînătabelă- nu includ zona surselor de emisii 

o Sunt specifice zonelor locuite 
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Figura nr. 3-76 Cre tereănivel Fond local – industrie – indicator SO 2- mediaăorar  

Figura nr. 3-77 Cre tereănivel Fond local – industrie – indicator SO2 – mediaăzilnic  
Figura nr. 3-78 Cre tereănivel Fond local – industrie – indicator SO2- mediaăanual  
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Figura nr. 3-79 Cre tereănivel Fond local –industrie – indicatorăNO2,ămedieăanual  

Figura nr. 3-80 Cre tereănivel Fond local – industrie – indicator CO, medie la 8h 
Figura nr. 3-81 Cre tereănivel Fond local – industrie – indicatorăPM10,ămedieăanual  


